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Popis
Anděl Park je jedním z největších nově postavených kancelářských
budov Smíchova a nabízí efektivní a flexibilní kanceláře pro velké i
menší společnosti. Na přízemí je restaurace, několik showroomů včetně
ostatních služeb. Podzemní parkovací garáže nabízí dostatek
parkovacích míst.

Popis lokace
Situováno v samém srdci Anděla v Praze 5, velmi dobře přístupné autem

Anděl Park B Praha, Radlická 14

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

1.059 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: -

2

Praha, Radlická 14

Volné prostory:

1.059 m2

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

23000 m

Volné prostory : 1.059 m

Kanceláře k pronájmu : -

2

2

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

-
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tak i MHD. Stanice metra Anděl (linka B) a několik tramvajových a
autobusových zastávek jsou v docházkové vzdálenosti, jako i mnoho
restaurací, obchodů a ostatních služeb.

Dodací faktor: -

Status obsazenosti: -

Finanční informace
Office Rental Fee: -

Poplatek za služby: -

Minimální doba pronájmu: -

Finanční garance: -

Kalkulátor nájemného »

Parkoviště

Typ parkoviště Prostory
Parkoviště
zdarma

Pozemní parkoviště - -

Podzemní 255 parkovacích
míst

-

Doplňující informace
Rok výstavby: -

Rok rekonstrukce: -

Nájemci: Johnson & Johnson, Hochtief,
Whirlpool, Ferrero, Carl Zeiss,
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Služby

Specifikace
Technické údaje

Služby v budově

Zvedací plošina / Výtah

UniCredit Leasing, Imperial Tobacco

Banka Bar Kavárna Lékárna
Restaurace

BMS systém HVAC sytém Společenské místnosti Poplašný systém
Kamerový systém Detektory kouře/žáru Kontrola přístupu Úložné prostory v podzemním

patře

Ostraha Recepce

Výtah
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