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Popis
Klid, skvělá dostupnost do centra a plná občanská vybavenost – to vše
nabízí moderní komerční budova Rubín Office v lukrativní lokalitě Praha
8 – Karlín. Moderní a klimatizované kancelářské prostory slibují
příjemné pracovní prostředí jen kousek od centra Prahy.

Popis lokace
Rubín Office najdete přímo u tramvajové zastávky Křižíkova v ulici
Sokolovská. K pronájmu je určených 11.500m2 ploch na osmi podlažích

Rubín Office Centre Praha, Sokolovská 192/79

Office Rental Fee (m  / měsíc)

11.5 €/m  + DPH

Poplatek za služby: -

2

2

Volné prostory :

10.000 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: -

2

Praha, Sokolovská 192/79

Office Rental Fee (m  / měsíc)

11.5 €/m  + DPH

2

2

Volné prostory:

10.000 m2

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

11500 m

Volné prostory : 10.000 m

Kanceláře k pronájmu : -

2

2

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

-
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a díky variabilitě pronajímaných prostor si můžete vybrat přesně podle
svých potřeb. Bezproblémový dojezd do práce automobilem zajišťuje
179 parkovacích míst a díky výbornému napojení na MHD ušetříte čas i
při cestování Prahou tramvají či metrem.

Dodací faktor: -

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: 1. prosince 2007

Rok rekonstrukce: -

Nájemci: Medicover s.r.o. Isifa Image Service
s.r.o. Blissmotion Ecombliss Correct
Interior - Natuzzi Avaya Czech
Republic s.r.o. SKILL s.r.o. KRKA ČR,
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Služby

Specifikace
Technické údaje

Okna

Služby v budově

s.r.o. Surety Partners, s.r.o. Ranger
Czech Republic a.s. SAAB s.r.o. OTE
a.s.

Banka Bar Komerční zóna Kurýrní služby
Hotel Trafika Parkování v blízkosti Restaurace
Supermarket Dostupnost hromadnou

dopravou

Závěsný strop Zvýšená podlaha Kontrola přístupu Systém klimatizace

Otevíratelná okna

Non-stop ostraha Ostraha Recepce
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