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Popis
Budova FILADELFIE nabízí svým nájemcům cca 30 500 m2
kancelářských ploch v sedmnácti nadzemních podlažích.Typické
nadzemní podlaží má 1 760 m2 pronajmutelné plochy. V kvalitě
vnitřního prostředí a uživatelského komfortu patří FILADELFIE k
nejmodernějším administrativním budovám. Projekt přinesl do areálu
další rozšíření nabídky obchodů a služeb v obchodní pasáži o velikosti 4
500 m2. V podzemních garážích se nachází téměř 1 000 parkovacích
stání využívaných nájemci a také veřejností jako veřejné parkoviště.

V blízkosti budovy FILADELFIE vznikl rovněž Baarův park s unikátním
vodním prvkem, který nabízí řadu netradičních atrakcí pro zábavu, pohyb

BB Centrum-Budova Filadelfie Praha, Želetavská 1525/1

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

5.256 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
300 m

2

2

Praha, Želetavská 1525/1

Volné prostory:

5.256 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: 300 m

2

2

Informace o prostorech
Office Building Category: Zelené kancelářské budovy

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

27960 m

Volné prostory : 5.256 m

Kanceláře k pronájmu : -

2

2

2
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a volný čas. První park v BB Centru vytvořil v areálu příjemnou klidovou
zónu. Na střeše nejvyšší budovy BB Centra, FILADELFIE, vznikly rovněž
terasy s nevšedním výhledem.

FILADELFIE získala britský certifikát BREEAM In Use (BIU) – klasifikace
„good“.

Popis lokace
Filadelfie je ohraničena ulicemi Želetavská a U U Michelské školy na
Praze 4, jedné z nejvíce se rozvíjejících částí Prahy. Lokalita je velmi
snadno dosažitelná městskou hromadnou dopravou. Stanice metra
Budějovická, trasa „C“ je propojena s objektem shuttle busy. Další
nespornou výhodou je dobré napojení na severo-jižní magistrálu a
dálnici D1 směřující do Brna, Budapešti a Vídně. V okolí projektu je velmi
dobře zavedená infrastruktura v podobě restaurací, kaváren a fitness
centra Brumlovka Balance Club.

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

300 m

Dodací faktor: -

Status obsazenosti: -

2

Finanční informace
Office Rental Fee: -

Poplatek za služby: -

Minimální doba pronájmu: -

Finanční garance: -

Kalkulátor nájemného »

Parkoviště

Typ parkoviště Prostory
Parkoviště
zdarma

Pozemní parkoviště - -

Podzemní 996 parkovacích
míst

-

Doplňující informace
Rok výstavby: -

Rok rekonstrukce: -
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Specifikace
Technické údaje

Parametry

Okna

Služby v budově

Dodávka energie

Zvedací plošina / Výtah

Nájemci: Passerinvest, UniCredit Bank,
Fresenius Kabi

Kontrola přístupu Protipožární systém Poplašný systém Moderní systém telekomunikací
Detektory kouře/žáru Centrální topení Zvukotěsný Optické kabely
Systém klimatizace HVAC sytém Zvýšená podlaha Koberce
Společenské místnosti Automatický protipožární

systém

Měřiče

Otevíratelná okna

Non-stop ostraha Recepce Ostraha Údržba výtahu

Hlavní zdroj napájení

Výtah
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