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Popis
QUBIX 4 PRAHA je jedním z nejzajímavějších nových projektů díky
využití zelených technologií, které jsou použity jak v interiérových
prostorách - chlazené stropy, inteligentní vzduchotechnika atp., tak v
plášti budovy. Ve standardech nabízených jednotek je podlahová
krytina, svítidla, SDK příčky, plně vybavená kuchyně, prostory plně
přizpůsobené nájemci na míru v ceně. U větších nájemních celků je
možnost umístění viditelné reklamy na plášti budovy.

Popis lokace

Qubix 4 Praha 140 00 Praha, Štětkova 18

Office Rental Fee (m  / měsíc)

14.7  -  16.7 €/m  + DPH

Poplatek za služby: -

2

2

Volné prostory :

2.000 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
250 m

2

2

140 00 Praha, Štětkova 18

Office Rental Fee (m  / měsíc)

14.7  -  16.7 €/m  + DPH

2

2

Volné prostory:

2.000 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
250 m

2

2

Informace o prostorech
Office Building Category: Zelené kancelářské budovy

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

14000 m

Volné prostory : 2.000 m

Kanceláře k pronájmu : 1000 m , 240 m , 356 m , 531 m

2

2

2 2 2 2
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Moderní administrativní budova Qubix se nachází ve vyhledávané
lokalitě Prahy 4 Vyšehrad v blízkosti Kongresového centra a metra
Vyšehrad. Kombinuje výhody výborné lokality s veškerým pohodlím,
které byste očekávali v moderním pracovišti. Výborná dopravní
dostupnost a kvalitní infrastruktura v okolí zajišťuje aby se Qubix stala
ideálním prostředím pro úspěšné podnikání. Budova má přímou vazbu
na magistrálu Prahy a dálnici, která poskytuje přístup jak do centra
města a na předměstí, tak přímou cestu do Brna a Vídně. Qubix nabízí v
sedmi patrech kancelářské prostory o celkové výměře 8600 m2, k
dispozici je dostatek parkovacích stání. V okolí budovy Qubix je dobrá
občanská vybavenost, k dispozici jsou obchody, restaurace, hotely a
také konferenční sály.

Green Office Data
Kancelářská budova Qubix 4 v Praze získala v listopadu 2012 certifikát
LEED Platinum for Core and Shel (v. 2009), a to s celkovým skóre 86
bodů. Článek volně navazuje na první část textu a přináší detailní
informace o bodech získaných v jednotlivých kategoriích.

Open Per-Level Kancelářské prostory »

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

250 m

Dodací faktor: -

Status obsazenosti: -

2

Finanční informace
Office Rental Fee: 14.7  -  16.7 €/m /měsíc + DPH

Poplatek za služby: -

Minimální doba pronájmu: 36 měsíc

Finanční garance: -

Kalkulátor nájemného »

2

Parkoviště

Typ parkoviště Prostory
Parkoviště
zdarma

Pozemní parkoviště 41 parkovacích
míst

-

Podzemní 67 parkovacích
míst

-
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Služby

Specifikace
Technické údaje

Služby v budově

Dodávka energie

Zvedací plošina / Výtah

Banka Bar Kavárna Kantýna
Hotel Parkování v blízkosti Restaurace Maloobchodní galerie v okolí
Supermarket Dostupnost hromadnou

dopravou

Systém klimatizace BMS systém Společenské místnosti Atraktivní design společných
prostor

Protipožární systém

Recepce Ostraha

Záložní zdroj energie Hlavní zdroj napájení

Vysokorychlostní výtahy
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