
Domovská Stránka /  Kanceláře kategorie A / Avenir Business Park

Popis
Celková koncepce budov vyhovuje nárokům moderních společností na
účelné a flexibilní řešení pracovišť. Budovy uspokojí jak velké, tak i malé
uživatele, při zachování jejich firemní kultury. Fasádní modul i světlá
výška stropů umožňují jednoduché členění prostoru podle specifických
požadavků uživatele. Prostor lze ponechat volně otevřený nebo rozdělit
na samostatné kanceláře, případně kombinovat různé typy členění.
Aktuálně volné kancelářské prostory:
Budova A, B, C
přízemí, kanceláře 1 500 m2 (k dispozici od Q3/2019)
1. patro, kanceláře 238 m2
1. patro, kanceláře 3 276 m2 (k dispozici od Q3/2019)

Avenir Business Park 158 00 Praha, Radlická 113/714

Office Rental Fee (m  / měsíc)

13 €/m  + DPH

Poplatek za služby: -
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Volné prostory :

1.200 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
250 m
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Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

7116 m

Volné prostory : 1.200 m

Kanceláře k pronájmu : -
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2. patro, kanceláře 664 m2 (k dispozici od Q3/2019)
3. patro, kanceláře 3 082 m2 (lze dělit)
4. patro, kanceláře 470 m2, 829 m2
5. patro, kanceláře 418 m2 (k dispozici od Q3/2019)
5. patro, kanceláře 822 m2

Budova E
přízemí, obchodní jednotka / kanceláře 534 m2 (399 m2 přízemí + 135
m2 suterén) – rezervace
přízemí, obchodní jednotka / kanceláře 263 m2 (možné spojit s 534 m2)
– rezervace
2. patro, kanceláře 839 m2 (lze dělit)

Popis lokace
Avenir Business Park se nachází v městské části Prahy 5, která je
jednou z nejdynamičtěji rozvíjejících se lokalit Prahy. Strategické
umístění v blízkosti dálnice D5 a nově budovaného městkého okruhu
poskytuje dobré spojení s centrem města, Pražským mezinárodním
letištěm a přístup k dálniční síti, která spojuje Prahu s Brnem,
Norimberkem, Vídní a dalšími městy. Nedaleké zastávky metra a
autobusů zaručují také jednoduchou dostupnost objektu pomocí
městské hromadné dopravy.
Dopravní dostupnost 
Centrum (metro) 15 min.
Anděl (metro) 10 min.
Letiště (bus) 15-20 min.
Autem 
Centrum 20 min.
Letiště 10 min.
Dálnice D5 Pilsen 2 min.
Dálnice D1 Brno 15 min.
Pěšky 
Nové Butovice (metro) 5 min.

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

250 m

Dodací faktor: -

Status obsazenosti: -
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Finanční informace
Office Rental Fee: -

Poplatek za služby: -

Minimální doba pronájmu: 36 měsíc

Finanční garance: -

Kalkulátor nájemného »

Parkoviště

Typ parkoviště Prostory
Parkoviště
zdarma

Pozemní parkoviště 101 parkovacích
míst

-

Podzemní 425 parkovacích
míst

-

Doplňující informace
Rok výstavby: -

file:///kalkulator-najemneho/avenir-business-park


Služby

Specifikace
Technické údaje

Parametry

Okna

Služby v budově

Rok rekonstrukce: -

Nájemci: Adobe, Business Lease, Eurolux,
Mitsubishi Electric, Optiservis,
Quintiles, SAP, Union, Ocel

Banka Bar Kavárna Bankomat
Lékárna Pošta Restaurace Maloobchodní galerie v okolí
Park v okolí Dostupnost hromadnou

dopravou

HVAC sytém Zvýšená podlaha Zvukotěsný Centrální topení
Kontrola přístupu Závěsný strop Atraktivní design společných

prostor
Optické kabely
Moderní systém telekomunikací

Společenské místnosti Automatický protipožární
systém

Systém klimatizace Protipožární systém
Koberce

Měřiče

Otevíratelná okna

Non-stop ostraha Připojená plně vybavená
kuchyňka

Recepce Údržba výtahu
Ostraha



Dodávka energie

Zvedací plošina / Výtah

Hlavní zdroj napájení

Výtah
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