
Domovská Stránka /  Zelené kancelářské budovy / BB Centrum - Budova Beta

Popis
Beta o 9 nadzemních a 3 podzemních podlažích je osmou dokončenou
budovou BB Centra. Promítají se v ní veškeré zkušenosti, které
developerská společnost PASSERINVEST GROUP získala v předchozích
etapách. Při výstavbě objektu byly použity nejmodernější materiály a
technologie, které zajišťují vysoký uživatelský komfort nájemců a
efektivní provoz budovy. Mezi priority patří také bezpečnost nájemců:
oddělné prostory pro nájemce a veřejnost, turnikety, přístupové karty,
kamerový systém a permanentní ostraha. Vnitřní uspořádání je velmi
flexibilní a umožňuje užití otevřených i dělených kanceláří. Rozvržení
kanceláří je přitom velmi efektivní: jedno podlaží nabízí v průměru 2 000
m2 pronajmutelných ploch. V interiérech budovy byly ve velké míře
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Office Rental Fee (m  / měsíc)

11.5  -  14.2 €/m  + DPH

Poplatek za služby: -
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11.012 m
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Informace o prostorech
Office Building Category: Zelené kancelářské budovy

Status budovy: Existující
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použity přírodní materiály, zejména dřevo, kámen a sklo. Světelné
podmínky budovy jsou vynikající díky dvěma velkým atriím, otevřenému
a zastřešenému. V posledním podlaží objektu BETA se nachází
společná terasa pro všechny nájemce objektu a jejich návštěvy i
samostatná terasa pro uživatele posledního podlaží.

Popis lokace
BB Centrum je nové městské centrum na Praze 4. Tento ojedinělý
developerský projekt začal vznikat na sklonku minulého tisíciletí a dnes
patří k nejkomplexnějším projektům v naší zemi. Kromě prvotřídních
kanceláří nabízí také řadu obchodů a služeb, bydlení, vzdělávání,
zdravotnické služby, restaurace, sportovní vyžití a všudypřítomnou
zeleň. V těsné blízkosti je dálnice D1. Rychlý přístup k pražskému
okruhu zaručuje vynikající dostupnost do centra, ale i většiny velkých
měst. Stanice metra Budějovická (trasa C) je v docházkové vzdálenosti.

Dodací faktor: -

Status obsazenosti: -

Finanční informace
Office Rental Fee: 11.5  -  14.2 €/m /měsíc + DPH

Poplatek za služby: -

Minimální doba pronájmu: -

Finanční garance: -

Kalkulátor nájemného »

2

Parkoviště

Typ parkoviště Prostory
Parkoviště
zdarma

Pozemní parkoviště 331 parkovacích
míst

-

Podzemní - -

Doplňující informace
Rok výstavby: 1. prosince 2002

Rok rekonstrukce: -

Nájemci: Goodyear, Puma, Alstom, Marsk &
Spencer, GTH catering
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Služby

Specifikace
Technické údaje

Parametry

Okna

Služby v budově

Dodávka energie

Zvedací plošina / Výtah

Banka Bar Butiky Kavárna
Kantýna Bankomat Komerční zóna Hotel
Parkování v blízkosti Restaurace Maloobchodní oblast Maloobchodní galerie v okolí
Supermarket Dostupnost hromadnou

dopravou

Úložné prostory v podzemním
patře

Optické kabely Moderní systém telekomunikací Detektory kouře/žáru
Kontrola přístupu Zvukotěsný Poplašný systém

Koberce HVAC sytém Zvýšená podlaha Centrální topení
Společenské místnosti Systém klimatizace Kamerový systém BMS systém

Samostatné elektrické měřiče

Otevíratelná okna

Ostraha Non-stop ostraha

Záložní zdroj energie Hlavní zdroj napájení

Výtah
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