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Popis
Administrativní budova „Cube“ prošla v prvním čtvrtletí 2011
rekonstrukcí a celkovou adaptací prostor. Byl vypracován důkladný
rozpočet tak, aby došlo k optimálnímu vylepšení stavu exteriérů,
interiérů a technického zázemí. 

Tato architektonicky zajímavá budova pochází ze sedmdesátých let
byla navržena významnými architekty Stanislavem Francem, Janem
Nováčkem a Vladimírem Fenclem. Sídlil v ní „Koospol“, společnost
zabývající se československým zahraničním obchodem. V současnosti
se objekt užívá ke kancelářským účelům s odpovídajícím technickým
zázemím.

Cube Office Center Prague 6 Praha, Evropská 178

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

-
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
50 m2

Praha, Evropská 178

Min. Kancelářské prostory k pronájmu: 50 m2

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

20779 m

Volné prostory : -

Kanceláře k pronájmu : -

2

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

-

Dodací faktor: -
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Panelová konstrukce budovy nabízí 7 pater užitné plochy o velikosti více
než 20.000 m². Objekt je členěn na hlavní budovu s přibližně 16.000 m²
a přiléhající budovu s přibližně 4.000 m². Nemovitost má k dispozici 355
venkovních parkovacích míst. Dále se nabízí veškeré standardně
poskytované služby v budovách této velikosti.

Popis lokace
„CUBE“ se nachází ve Vokovicích v Praze 6, tedy v jedné z nejlépe
položených a dynamicky se rozvíjejících lokalit Prahy. Poloha mezi
Pražským okruhem, letištěm a centrem poskytuje nájemcům jedinečné
a bezkonkurenční výhody:

Poloha v blízkosti rychlostní silnice E7 a dálnice D5
Snadná dostupnost z ulice Evropská, ať autem či veřejnou dopravou
V blízkosti letiště (10 minut)
Výborná návaznost na dopravní infrastrukturu
V blízkosti Pražského okruhu
Tramvajové a autobusové spojení v bezprostřední blízkosti
Stanice metra Dejvická, linka A, vzdálena pouhých 10 minut
Nedaleko přírodní rezervace Divoká Šárka

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 355 parkovacích
míst

-

Podzemní - -

Doplňující informace
Rok výstavby: -

Rok rekonstrukce: -

Nájemci: HSBC, Archiwood, T-Mobile,
Herduca, Synlab Czech Republic,
Provit, Dyrberg/Kern
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Služby

Specifikace
Technické údaje

Služby v budově

Zvedací plošina / Výtah

Butiky Kavárna Fitness Restaurace

Detektory kouře/žáru Optické kabely HVAC sytém Dělící stěny
Protipožární systém Závěsný strop Automatický protipožární

systém

Non-stop ostraha Recepce

Výtah
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