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Popis
Metropolitan building je šestipatrová kancelářská budova s dvěma
podpodlažními garážovými patry a centrální recepcí v přízemí budovy.
Budova je vybavena systémem elektronického zabezpečení a napojena
na pult centrální ochrany. Vstup do budovy je umožněn v režimu
24/7/365 pomocí magnetických karet. V budově jsou dva výtahy pro 7
a12 osob. Kanceláře jsou vybaveny jednotkami pro sezónní
chlazení/topení, otevíratelnými okny, prostory bez oken jsou napojeny
na rozvod výměny vzduchu. Stropy jsou vybaveny kazetovými podhledy.
Toalety jsou společné, dámské a pánské, pro jedno patro.

Metropolitan Building Praha, U Uranie 954/18

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

Pronajato
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
206 m2

Praha, U Uranie 954/18

Volné prostory:

Pronajato
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: 206 m2

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

4721 m

Volné prostory : Pronajato

Kanceláře k pronájmu : -
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Služby

Popis lokace
Budova Metropolitan se nachází v Praze 7 a je jednou z nejžádanějších
komerčních lokalit s dobrou dostupností MHD i osobní dopravou.
Centrum města je v dosahu několika málo minut, zastávky tramvají jsou
vzdáleny 2 minuty chůze. V blízkosti stanice metra Holešovické nádraží
(trasa C).

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

206 m

Dodací faktor: -

Status obsazenosti: -

2

Finanční informace
Office Rental Fee: -

Poplatek za služby: -

Minimální doba pronájmu: -

Finanční garance: -

Kalkulátor nájemného »

Parkoviště
Typ parkoviště Prostory Parkoviště zdarma

Pozemní parkoviště - -

Podzemní - -

Banka Bar Bankomat Restaurace
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Specifikace
Technické údaje

Služby v budově

Zvedací plošina / Výtah

HVAC sytém Automatický protipožární
systém

Detektory kouře/žáru Poplašný systém

Recepce Ostraha

Výtah
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