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Popis
Budova je funkčně rozdělena na dvě části reprezentující dvě etapy
výstavby. Tyto objekty jsou navrženy jako zcela autonomní. V
suterénních prostorách jsou umístěny parkingy, strojovny, sklady. V
nadzemních podlažích se nachází zejména kancelářské plochy, jsou zde
ale i obchodní plochy, kantýny, služby. Podzemní část je rozdělena na tři
části: budovy A se třemi suterény, budovu B se třemi suterény a
prostorovou rezervu budoucí stanice metra trasy D s veškerými
opatřeními pro budoucí vyústění schodišť a eskalátorů. Objekt má v
nejvyšších hmotách 9 nadzemních kancelářských podlažích, dále šesti
a čtyřpodlažní podélná křídla. Nad 9.NP jsou umístěna technologická
zařízení pod krytem otevřené střechy.

OCP Gemini - Phase II 1000 Praha, Na Pankráci 1724/129

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

-
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
145 m2

1000 Praha, Na Pankráci 1724/129

Min. Kancelářské prostory k pronájmu: 145 m2

Informace o prostorech
Office Building Category: Zelené kancelářské budovy

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

41433 m

Volné prostory : -

Kanceláře k pronájmu : -

2

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

-

Dodací faktor: -
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Popis lokace
Projekt Gemini je situován na Prahu 4, v komerční a oblíbené zóně.
Objekt se skládá ze dvou identických budov, které stojí jen cca 100
metrů od vchodu do metra C – Pankrác.
Z této lokality je velmi snadný přístup do centra Prahy, stejně tak MHD i
autem.
Velkou výhodou je napojení na D1.

Status obsazenosti: -

Finanční informace
Office Rental Fee: -

Poplatek za služby: -

Minimální doba pronájmu: 100 měsíc

Finanční garance: -

Kalkulátor nájemného »

Parkoviště

Typ parkoviště Prostory
Parkoviště
zdarma

Pozemní parkoviště - -

Podzemní 431 parkovacích
míst

-
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