
Domovská Stránka /  Co-working & Servisované kanceláře
/ New Work Coral Business Center

Popis
Nabízíme rekonstruované moderní kanceláře, které jsou připraveny k
okamžitému nastěhování. Naše kanceláře zahrnují kompletní služby a
poskytují prostory pro malé a středně velké firmy. Nájemní smlouvy
zaručují naprostou flexibilitu z hlediska doby pronájmu, velikosti
kanceláří a vybavení nábytkem. Nově zařízené privátní kanceláře mají
24 hodinový přístup, recepci, konferenční a zasedací místnosti, plně
vybavenou kuchyňku, datové a Internetové připojení, uzamykatelnou
místnost s vlastním rackem, klimatizaci, požární ochranu, technickou

New Work Coral Business
Center

158 00 Praha, Bucharova 1314/8

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

-
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
11 m2

158 00 Praha, Bucharova 1314/8

Min. Kancelářské prostory k pronájmu: 11 m2

Informace o prostorech
Office Building Category: Co-working & Servisované kanceláře

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

1200 m

Volné prostory : -

Kanceláře k pronájmu : -

2

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

-
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údržbu a úklidové služby. Naší snahou je poskytnout služby na co
nejvyšší úrovni tak, jak je známe například z luxusních hotelů. Toto vše
přispívá ke spokojenosti klientů a umožňuje jejich plné soustředění se
na vlastní práci. Naši klienti si mohou vybrat řešení, které zahrnuje
pouze jednu pracovní stanici ve své vlastní kanceláři nebo více
samostatných kanceláří s větším počtem pracovních stanic, a to vše za
flexibilních podmínek tak, jak jim to nejvíce vyhovuje v případě
rozšiřování nebo naopak zmenšování firmy.

Popis lokace
Náš 3-D tour-link (s 360° pohledem) umožní pohled do kanceláří a okolí
a tak získat lepší představu ohledně unikátního stylu a lokality.

Dodací faktor: -

Status obsazenosti: -

Finanční informace
Office Rental Fee: -

Poplatek za služby: -

Minimální doba pronájmu: 1 měsíc

Finanční garance: 3 měsíc

Kalkulátor nájemného »

Parkoviště

Typ parkoviště Prostory
Parkoviště
zdarma

Pozemní parkoviště - -

Podzemní 18 parkovacích
míst

90 € + DPH

Doplňující informace
Rok výstavby: 1. ledna 2012

Rok rekonstrukce: 1. října 2018

Nájemci: -
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Služby

Specifikace
Technické údaje

Okna

Služby v budově

Dodávka energie

Bar Stojany na kola Butiky Kavárna
Myčka aut Bankomat Komerční zóna Konferenční centrum
Kurýrní služby Fitness Květinářství Hotel
Šatna se sprchami Zdravotní centrum Trafika Parkování pro návštěvníky
Parkování v blízkosti Lékárna Pošta Restaurace
Maloobchodní oblast Maloobchodní galerie v okolí Sprchy Supermarket
Wellness & spa Park v okolí Dostupnost hromadnou

dopravou
Gas Station

Systém klimatizace Automatický protipožární
systém

Atraktivní design společných
prostor

Centrální topení
Kamerový systém

Optické kabely Serverová místnost Kontrola přístupu podle zón Společenské místnosti
Poplašný systém Koberce Audio poplašný systém Moderní systém telekomunikací
Kontrola přístupu Detektory kouře/žáru Protipožární systém Odpadní systém
Dálkové vytápění

Jednotné okenní žaluzie Otevíratelná okna

Ostraha Administrativa a management
nemovitosti

Připojená plně vybavená
kuchyňka

Odklid sněhu
Non-stop ostraha

Recepce Údržba výtahu Venkovní umývání oken Bezbariérový přístup

Hlavní zdroj napájení Nouzový zdroj energie Záložní zdroj energie



Zvedací plošina / Výtah

Vysokorychlostní výtahy
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