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Popis
Jindřišská 16 byla původně postavena na počátku 19. století, jen co by
kamenem dohodil od krásné gotické Jindřišské věže. Projekt převzala
skupina IMMOFINANZ v roce 2010. Architektem rekonstrukce a nové
přístavby je respektovaný pražský ateliér DaM architekti. Výsledkem je
vysoce kvalitní kancelářská budova navržená tak, aby vyhovovala
nájemcům s nejvyššími očekáváními. Jindřišská 16 nabízí přibližně 6
621 metrů čtverečních kancelářských a obchodních prostor „třídy A“ v
historické i nové části budovy. Je proto ideální volbou pro podniky
jakékoli velikosti s touhou po prémiovém centrálním umístění a
špičkových poskytovaných službách. Jindrisska 16 usiluje o certifikaci
LEED Gold a již má předcertifikaci LEED Gold.

Jindřišská 16 Praha, Jindřišská 16

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

1.350 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: -

2

Praha, Jindřišská 16

Volné prostory:

1.350 m2

Informace o prostorech
Office Building Category: Zelené kancelářské budovy

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

6621 m

Volné prostory : 1.350 m

Kanceláře k pronájmu : -

2

2

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

-

file:///
file:///kancelarska-budova-kancelare-k-pronajmu/zelene-kancelarske-budovy
file:///
file:///media/cache/14/default_full/uploads/media/default/0051/14/d17008b6929f10f2ead9c760226c4bde222ee921.png 


Popis lokace
IMMOFINANZ je společnost působící v oblasti komerčních nemovitostí
zaměřená na segmenty maloobchodních a kancelářských nemovitostí
na sedmi klíčových evropských trzích: Rakousko, Německo, Česká
republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Polsko. Mezi její hlavní
aktivity patří správa a výstavba nemovitostí, dvě značky STOP SHOP
(maloobchod), VIVO! (retail) a myhive (kancelářské nemovitosti) nesou
silný místní prvek a jsou synonymem kvality a vynikajících služeb.
Portfolio nemovitostí zahrnuje více než 200 nemovitostí v hodnotě
přibližně 4,9 miliardy eur. Společnost IMMOFINANZ je kótována na
vídeňské burze cenných papírů (kde je součástí tzv. Vůdce indexu ATX)
a ve Varšavě. Složení: 100% bavlna.

Dodací faktor: -

Status obsazenosti: 80%

Finanční informace
Office Rental Fee: -

Poplatek za služby: -

Minimální doba pronájmu: -

Finanční garance: -

Kalkulátor nájemného »

Parkoviště
Typ parkoviště Prostory Parkoviště zdarma

Pozemní parkoviště - -

Podzemní - -
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