
Domovská Stránka /  Kanceláře kategorie A / Diamond Point

Popis
Diamond Point celkem nabízí 19.152m2 prvotřídních kancelářských a
627m2 maloobchodních prostor. Exteriér i interiér odpovídají nejvyšší
architektonické a technické úrovni, přičemž důraz je kladen na
maximální flexibilitu a účelnost.

Popis lokace
Diamond Point je moderní administrativní budova umístěná na
křižovatce ulic Wilsonova a Ke Štvanici, přímo naproti luxusnímu hotelu

Diamond Point Praha, Ke Štvanici 656/3

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

-
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
364 m2

Praha, Ke Štvanici 656/3

Min. Kancelářské prostory k pronájmu: 364 m2

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

18231 m

Volné prostory : -

Kanceláře k pronájmu : -

2

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

-

Dodací faktor: -

file:///
file:///kancelarska-budova-kancelare-k-pronajmu/kancelare-kategorie-a
file:///
file:///media/cache/14/default_full/uploads/media/default/0001/23/02cb001be016e2077c834ef83cf821b274f54e27.jpeg 


Hilton. Budova se tak nachází na výborně viditelném prominentním
místě na okraji jedinečného historického centra Prahy. K výhodám
budovy patří vynikající dopravní dostupnost; budova se nachází
nedaleko zastávek veřejné dopravy a je k ní výborný přístup jak autem,
tak pro pěší. Most pro pěší spojuje budovu s hotelem Hilton.

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 - -

Doplňující informace
Rok výstavby: -

Rok rekonstrukce: -

Nájemci: Allianz, Miele, Kapsch, Telecom,
Aidya, Sekyra Group
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Služby

Specifikace
Technické údaje

Služby v budově

Zvedací plošina / Výtah

Banka Bar Kavárna Bankomat
Restaurace

HVAC sytém Detektory kouře/žáru Automatický protipožární
systém

Zvýšená podlaha
Závěsný strop

Kontrola přístupu

Ostraha Recepce

Výtah
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