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Popis
Oasis Florenc je nová prestižní budova nacházející se přímo v srdci
pražského komerčního centra, ve které se snoubí charakter moderního
administrativního objektu s příjemným a podnětným pracovním
prostředím. 

Budova Oasis Florenc je díky svému designu jednou z nejvýraznějších
kancelářských budov v Praze.

Oasis Florenc těží ze všech předností lokality v centru města, ale nější
části objektu také poskytují množství zeleně a parkových úprav, kde
mohou nájemci trávit přestávky a odpočinout si v klidném a příjemném

Oasis Florenc Praha, Sokolovská 17 / Pobřežní 12

Office Rental Fee (m  / měsíc)

17.2 €/m  + DPH

Poplatek za služby: -

2

2

Volné prostory :

938 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
214 m
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2
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Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

14999 m

Volné prostory : 938 m

Kanceláře k pronájmu : -
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prostředí.

Popis lokace
Oasis Florenc se nachází ve východní části městského centra v
zavedené administrativní lokalitě, ve které již sídlí společnosti jako
KPMG, Allianz a Deloitte & Touche.

Umístění budovy v těsné blízkosti magistrály zajišťuje skvělou
dostupnost jak v rámci Prahy, tak i do zbytku České republiky, do
Německa, Rakouska, Slovenska i Polska.

Budova je snadno dostupná metrem, stanice Florenc (trasy B, C) se
nachází přímo před budovou stejně jako zastávky tramvají a autobusů.
Oasis Florenc je jednou z nejlépe dostupných kancelářských budov v
Praze. 

V nedalekém sousedství budovy se nachází množství restaurací a
kaváren, přičemž náměstí Republiky, Václavské náměstí či Staré Město
jsou vzdálené pouhých necelých 10 minut chůze. 

Nájemcům se lépe pracuje s vědomím, že je od komfortu výborné
občanské vybavenosti včetně bank, obchodů, zařízení pro volný čas,
skvělých možností dopravy atd. dělí pouze pár kroků.

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

214 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 141 parkovacích
míst

-

Doplňující informace
Rok výstavby: -

Rok rekonstrukce: -
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Služby

Specifikace
Technické údaje

Okna

Zvedací plošina / Výtah

Nájemci: Eli Lilly, J&T, CISCO, AGIP, KPMG,
CREDOMA, Samsung

Banka Bar Kavárna Bankomat
Restaurace Maloobchodní oblast Park v okolí Dostupnost hromadnou

dopravou

Kontrola přístupu Zvýšená podlaha Automatický protipožární
systém

Poplašný systém
HVAC sytém

Otevíratelná okna

Vysokorychlostní výtahy
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