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Popis
Objekt JUNGMANNOVA 15 byl postaven v letech 1907 až 1910 podle
plánů architekta Osvalda Polívky. Průčelí je převážně ve stylu Art
Nouveau a je ozvláštněno několika prvky ve stylu Art Deco. V
posledních desetiletích se objekt neustále adaptoval podle potřeb
měnících se nájemců. Nyní se budovy ujala společnost IMMOFINANZ
Group a po přestavbě provedené touto společností objekt splňuje
nejnáročnější novodobé požadavky.

Architektem současné rekonstrukce a přístavby je pražský ateliér DaM
architekti. Cílem bylo vytvořit čistě kancelářskou budovu s otevřenými
terasami a velkými zelenými plochami. Historická část je s novou částí

Jungmannova 15 Praha, Jungmannova 26/15

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

8.000 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: -

2

Praha, Jungmannova 26/15

Volné prostory:

8.000 m2

Informace o prostorech
Office Building Category: Zelené kancelářské budovy

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

13513 m

Volné prostory : 8.000 m

Kanceláře k pronájmu : -

2

2

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

-
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budovy propojena a společně poskytují 
k pronájmu cca 7 600 m2 prvotřídních kancelářských a obchodních
prostor v prémiové lokalitě ve středu města.

Popis lokace
Prémiové místo v jádru městského centra
- 67 parkovacích míst uvnitř budovy
- prestižní business lokalita, krátkou procházkou lze dojít na Václavské
náměstí, na Vodičkovu ulici a Národní třídu
- v dosahu jsou všechny tři trasy metra a několik tramvajových zastávek
- cca 30 min od mezinárodního Letiště Václava Havla Praha
- pošta, banky, obchody, restaurace, kavárny, lékárny 
– vše, co potřebujete, je pohodlně dostupné pěšky

Green Office Data
Užívejte si svou zelenou kancelář!

Jedna z unikátních možností pro nájemníky vyplývá z neobyčejné
kombinace pracovního prostředí a přírody: Užijte si rozsáhlé zelené
prostory, terasy a přízemní kanceláře s vlastní venkovní zahradou.
Možnost „pracovat a být přitom venku“ Vám poskytuje bezkonkurenční
komfort. 

V takzvané zelené budově, která má již předběžnou certifikaci LEED
Gold, mohou cyklisté vjet na kole přímo do práce a kolo pak odstavit do
určeného zabezpečeného prostoru, jenž je pro dokonalý komfort
vybaven šatními skříňkami a sprchami.

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 1909

Rok rekonstrukce: 1. srpna 2014

Nájemci: -
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Služby

Specifikace
Technické údaje

Okna

Služby v budově

Zvedací plošina / Výtah

Banka Bar Bankomat Restaurace
Dostupnost hromadnou
dopravou

Serverová místnost Zvukotěsný BMS systém Protipožární systém
Zvýšená podlaha Detektory kouře/žáru Kontrola přístupu Automatický protipožární

systém
Kamerový systém HVAC sytém Závěsný strop

Otevíratelná okna

Recepce Non-stop ostraha Připojená plně vybavená
kuchyňka

Výtah
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