
Domovská Stránka /  Zelené kancelářské budovy / Enterprise Office Centre

Popis
<p>ENTERPRISE OFFICE CENTER je pokračováním úspěšného
developmentu obchodní čtvrti v Praze 4 – Pankrác společností Erste
Group Immorent. Budova je situovaná mezi kancelářskou budovou
GEMINI a magistrálou, od které je oddělena protihlukovou stěnou.<br />
<br />ENTERPRISE nabízí 29 069 m2 kancelářské plochy třídy A v 11
podlažích a 2 622 m2 ploch v přízemí určených pro služby nájemníkům,
jako je např. kantýna, kavárna nebo obchody.<br /><br />ENTERPRISE je
odpovědí na poptávku po kvalitních a efektivních kancelářích, které
zároveň kladou důraz na úsporu energií, příjemné pracovní prostředí a
berou ohled na okolní životní prostředí.</p>

Enterprise Office Centre Praha, 5. Května

Office Rental Fee (m  / měsíc)

14.9  -  15.5 €/m
Poplatek za služby: -

2

2

Volné prostory :

Pronajato
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: -

Praha, 5. Května

Office Rental Fee (m  / měsíc)

14.9  -  15.5 €/m

2

2

Volné prostory:

Pronajato

Informace o prostorech
Office Building Category: Zelené kancelářské budovy

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

29069 m

Volné prostory : Pronajato

Kanceláře k pronájmu : -

2

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

-
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Popis lokace
<div class="text">
<ul>
<li>prestižní obchodní adresa Prahy 4 – Pankrác</li>
<li>budova se nachází vedle magistrály na začátku dálnice D1</li>
<li>městská hromadná doprava v sousedství budovy</li>
<li>50 metrů od budovy stanice metra „Pankrác“ trasy C (7 minut do
centra)</li>
<li>stanice plánované trasy metra D přímo před budovou</li>
<li>5 minut k pražskému okruhu (Jižní spojka)</li>
<li>cca 30 minut od pražského mezinárodního letiště</li>
<li>veškerá občanská vybavenost v blízkém okolí budovy</li>
</ul>
</div>

Dodací faktor: -

Status obsazenosti: -

Finanční informace
Office Rental Fee: 14.9  -  15.5 €/m /měsíc

Poplatek za služby: -

Minimální doba pronájmu: -

Finanční garance: -

Kalkulátor nájemného »

2

Parkoviště

Typ parkoviště Prostory
Parkoviště
zdarma

Pozemní parkoviště - -

Podzemní 401 parkovacích
míst

-

Doplňující informace
Rok výstavby: 1. prosince 2014

Rok rekonstrukce: -

Nájemci: -

file:///kalkulator-najemneho/Enterprise-Office-Centre


Služby

Specifikace
Technické údaje

Okna

Služby v budově

Dodávka energie

Zvedací plošina / Výtah

Kavárna Kantýna Šatna se sprchami Restaurace
Dostupnost hromadnou
dopravou

Protipožární systém Zvýšená podlaha Úložné prostory v podzemním
patře

Kontrola přístupu podle zón
Atraktivní design společných
prostor

Kamerový systém Detektory kouře/žáru Kontrola přístupu Systém klimatizace
Centrální topení BMS systém Vysoce kvalitní úpravy Automatický protipožární

systém

Otevíratelná okna

Non-stop ostraha Recepce

Přídavný zdroj z elektrického
generátoru

Výtah
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