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Popis
Společnost plánuje vybudovat smíšený projekt s kancelářskými,
obchodními a bytovými prostory ve Vysočanech, rozvíjející se obchodní
oblasti Prahy 9, v blízkosti stanic metra Kolbenova a Vysočanská na
celkové ploše pozemku cca 55.600 m2. 

KOLBEN BUSINESS PARK nabídne 51 900 čtverečních metrů
kancelářských a prodejních ploch a 22 300 čtverečních metrů
podlahové plochy bytů. Rezidenční část projektu bude tvořena 10
budovami o osmi podlažích. Kancelářské plochy projektu KOLBEN
BUSINESS PARK splňují vysoké techniké a architektonické požadavky,
které odpovídají ideji skupiny ABLON Group: technické řešení, které

Kolben Business Park Praha, Kolbenova 159

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

Pronajato
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: -

Praha, Kolbenova 159

Volné prostory:

Pronajato

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Plánovaná výstavba

kancelářské prostory v
celkové :

51900 m

Volné prostory : Pronajato

Kanceláře k pronájmu : -

2

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

-
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Služby

Specifikace
Technické údaje

naplňuje požadavky klientů, použití materiálů vysoké kvality pro stavby,
jež nabízejí flexibilní uspořádání prostoru a tak jeho maximální funkční
využití.

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 - -

Bar Kavárna Bankomat Restaurace

file:///kalkulator-najemneho/Kolben-Business-Park


Služby v budově

Zvedací plošina / Výtah

Kamerový systém BMS systém HVAC sytém

Non-stop ostraha Recepce

Vysokorychlostní výtahy
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