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Popis
Plně zařízené moderní kanceláře různých velikostí v pražském Karlíně,
přímo u zastávky metra Invalidovna. Karlín patří aktuálně k
nejžádanějším pražským lokalitám a vy tam můžete mít své kanceláře,
které kombinují skvělý design a funkčnost. Okolí nabízí skvělou
vybavenost se spoustou restaurací, kaváren, bister a obchodů. Kapacity
jednotlivých kanceláří se pohybují od 4 do 8 osob a jejich nastavení
můžete samozřejmě libovolně kombinovat. Součástí těchto zbrusu
nových a moderně vybavených kanceláří je vedle nábytku řada dalších

New Work Rustonka Business
Center

18600 Praha, Rohanské nábřeží 693,

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

2.200 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
20 m

2

2

18600 Praha, Rohanské nábřeží 693,

Volné prostory:

2.200 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: 20 m

2

2

Informace o prostorech
Office Building Category: Co-working & Servisované kanceláře

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

2200 m

Volné prostory : 2.200 m

Kanceláře k pronájmu : 2200 m

2

2

2
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služeb jako např. zabezpečení a možnost přístupu 24/7, IT podpora
včetně vysokorychlostního internetu a wi-fi, zařízené zasedací
místnosti, vybavená kuchyňka, administrativní podpora nebo parkovací
místa v podzemních garážích. Další doplňkové služby jako například
design a vybavení na míru je také možné domluvit.
Toto je skvělá příležitost pro firmy všech velikostí, které pro sebe chtějí
moderní pracovní prostory za velmi flexibilních podmínek, a navíc v
jedné z nejrychleji se rozvíjejících částí Prahy. Tyto moderní a
nadčasové kanceláře jsou k dispozici okamžitě a doba pronájmu je
možná již od 1 měsíce.

Popis lokace
Komplex Rustonka se nachází přímo u zastávky metra a tramvaje
Invalidovna. Díky tomu je skvěle dostupný jak veřejnou dopravou, tak
autem. Velice rychle se dostanete do centra města i směrem ven.
Centrum města je opravdu blízko, stejně tak jako řeka Vltava a její
příjemné panorama. Díky tomu je nyní Karlín jedním z nejoblíbenějších a
nejžádanějších míst v Praze. Bistra a kavárny jsou součástí parku a v
přilehlém okolí je mnoho dalších restaurací a obchodů.

Open Per-Level Kancelářské prostory »

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

20 m

Dodací faktor: -

Status obsazenosti: 0%

2

Finanční informace
Office Rental Fee: -

Poplatek za služby: -

Minimální doba pronájmu: 1 měsíc

Finanční garance: -

Kalkulátor nájemného »

Parkoviště

Typ parkoviště Prostory
Parkoviště
zdarma

Pozemní parkoviště - -

Podzemní 20 parkovacích
míst

-

Doplňující informace
Rok výstavby: 1. ledna 2018
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Služby

Specifikace
Technické údaje

Okna

Služby v budově

Rok rekonstrukce: -

Nájemci: -

Kavárna Kantýna Bankomat Šatna se sprchami
Parkování pro návštěvníky Restaurace Maloobchodní oblast Sprchy
Supermarket Park v okolí Dostupnost hromadnou

dopravou

Audio poplašný systém Kontrola přístupu podle zón Moderní systém telekomunikací Poplašný systém
Detektory kouře/žáru Zvukotěsný Dělící stěny Koberce
Odpadní systém Vysoce kvalitní úpravy Mechanická ventilace Systém klimatizace
Serverová místnost Společenské místnosti Automatický protipožární

systém
Atraktivní design společných
prostor

Centrální topení Kamerový systém Protipožární systém Kontrola přístupu
Dálkové vytápění

Otevíratelná okna Výklopná okna

Ostraha Venkovní umývání oken Údržba výtahu Non-stop ostraha
Bezbariérový přístup Recepce Odklid sněhu Připojená plně vybavená

kuchyňka
Administrativa a management
nemovitosti



Dodávka energie

Zvedací plošina / Výtah

Záložní zdroj energie Hlavní zdroj napájení

Výtah Vysokorychlostní výtahy
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