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Popis
Meteor Centre Office Park je kombinací historické a moderní
architektury. Projekt odpovídá vysokým technickým a architektonickým
požadavkům trhu: technická řešení plně vyhovují individuálním
požadavkům klienta, stavební konstrukce jsou provedeny ve vysoké
kvalitě a nabízí flexibliní + prostorové uspořádání s optimálním
funkčním využitím. Faze "A" je rekonstrukce historické budovy z 19.
století, která nábízí 3 200 m2 kancelářských a obchodních ploch.

Popis lokace

Meteor Centre Office Park A 186 00 Praha 8-Karlín Praha, Sokolovská 100/94

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

Pronajato
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
87 m2

186 00 Praha 8-Karlín Praha, Sokolovská 100/94

Volné prostory:

Pronajato
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: 87 m2

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

3200 m

Volné prostory : Pronajato

Kanceláře k pronájmu : -

2

2
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Meteor Office Park se nachází v srdci nejdynamičtěji se rozvíjející
pražské ochodní čtvrti, Karlína, na Sokolovskí ulici. Budova je velmi
dobře dostupná, má přímé spojení se severojižní magistrálou
prostřednictvím Sokolovské ulice s následnou přípojkou na dálnice D1,
D5, D8 a D11. Sokolovská ulice rovněž zajišťuje snadný přístup do
centra města, který trvá 7 minut jízdy autem. Hlavní autobusové nádraží
Florenc je vzdáleno pouze 5 minut pěší chůze

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

87 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: ABLON Group, GolfProfi, Timo, SCA,

file:///kalkulator-najemneho/Meteor-Centre-Office-Park-A


Služby

Specifikace
Technické údaje

Okna

Služby v budově

Assessment Systems, SUMMIT

Banka Butiky Květinářství Pošta
Restaurace Vinárna

Kontrola přístupu Závěsný strop Koberce HVAC sytém

Otevíratelná okna

Ostraha Recepce
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