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Popis
Osmipodlažní budova KEYSTONE splňuje veškeré nároky na moderní
kancelářské prostory. Výběrem materiálů, precizností zpracování,
architektonickými detaily společných prostor či designové recepce se
budova řadí mezi nekvalitnější realizace poslední doby. Kromě kanceláří
nabízí i 850 m2 obchodních ploch a ve 3 podzemních podlažích také
parkovací místa.

Popis lokace

Keystone Praha, Pobřežní 82

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

500 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
500 m

2

2

Praha, Pobřežní 82

Volné prostory:

500 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: 500 m

2

2

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

6638 m

Volné prostory : 500 m

Kanceláře k pronájmu : -

2

2

2
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Objekt Keystone má zajímavě řešené geometrické detaily. Její plochy –
šikmé povrchy fasády připomínají krystal. Díky tomu efektně odráží
světlo do okolí.Stavba Keystone vznikla na hranicích původní karlínské
zástavby na nároží ulic Pobřežní a Šaldova (má adresu Pobřežní 667/78,
Praha 8) a nachází se tak v prostředí staré zástavby Karlína. Díky svému
osobitému architektonickému stylu ale se sousedícími budovami ostře
kontrastuje, takže do prostředí dobře zapadá.

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

500 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 - -

Doplňující informace
Rok výstavby: -

Rok rekonstrukce: -

Nájemci: Průmstav a.s.

file:///kalkulator-najemneho/Keystone


Služby

Specifikace
Technické údaje

Služby v budově

Zvedací plošina / Výtah

Banka Bar Kavárna Bankomat
Restaurace

Kamerový systém BMS systém Automatický protipožární
systém

Kontrola přístupu
HVAC sytém

Recepce Non-stop ostraha

Výtah
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