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Popis
Moderní šestipatrová administrativní budova s obchodními prostory v
přízemí, nacházející se poblíž stanice metra Palmovka, na pozemku o
rozloze přibližně 1 000 m2.

Objekt má přibližně 4 500 m2 pronajímatelné plochy a 69 garážových
stání na dvou podzemních patrech. Technické standardy budovy s
individuálně regulovatelnou klimatizací plně vyhovují potřebám i těch
nejnáročnějších klientů.

Palmovka Business Centre Praha, Na Žertvách 2247/29

Office Rental Fee (m  / měsíc)

12 €/m  + DPH

Poplatek za služby: -

2

2

Volné prostory :

750 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
313 m
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2

Praha, Na Žertvách 2247/29

Office Rental Fee (m  / měsíc)

12 €/m  + DPH

2

2

Volné prostory:

750 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
313 m

2

2

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

4500 m

Volné prostory : 750 m

Kanceláře k pronájmu : 680 m , 70 m
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Popis lokace
Díky své atraktivní poloze Palmovka Business Center nabízí výborné
dopravní spojení autem i hromadnou dopravou - stanice metra
Palmovka (trasa B), množství tramvajových a autobusových
linek.�Dojezdová vzdálenost (autem) do centra města je přibližně 15
minut.

Open Per-Level Kancelářské prostory »

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

313 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: 1. prosince 1999

Rok rekonstrukce: -

file:///kalkulator-najemneho/Palmovka-Business-Centre


Služby

Specifikace
Technické údaje

Služby v budově

Dodávka energie

Zvedací plošina / Výtah

Nájemci: -

Banka Bar Kavárna Kantýna
Parkování v blízkosti Restaurace Supermarket Dostupnost hromadnou

dopravou

Systém klimatizace BMS systém Zvýšená podlaha Kontrola přístupu
Atraktivní design společných
prostor

HVAC sytém

Recepce

Hlavní zdroj napájení Záložní zdroj energie

Vysokorychlostní výtahy
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