
Domovská Stránka /  Zelené kancelářské budovy / QS Waltrovka

Popis
Areál je v současné době v počáteční fázi projektování a v budoucnu
bude přetvořen na zcela novou městskou čtvrť určenou k bydlení i práci,
která bude mít svou vlastní identitu, ale zároveň bude plně začleněna do
okolního prostředí.

Smíšené využití výstavby nabídne různorodé typy bydlení, restaurace,
bary, ale i množství služeb pro obyvatele a komerční uživatele.
Komerční centrum s více než padesáti tisíci m2 kanceláří bude
zohledňovat ekologické principy a maximální využití možnosti
obnovitelných zdrojů energií, které by mělo uspokojit i nejnáročnější
požadavky mezinárodních klientů.

QS Waltrovka Praha, Radlická

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

7.600 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
500 m

2

2

Praha, Radlická

Volné prostory:

7.600 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: 500 m

2

2

Informace o prostorech
Office Building Category: Zelené kancelářské budovy

Status budovy: Plánovaná výstavba

kancelářské prostory v
celkové :

7600 m

Volné prostory : 7.600 m

Kanceláře k pronájmu : -

2

2

2

file:///
file:///kancelarska-budova-kancelare-k-pronajmu/zelene-kancelarske-budovy
file:///
file:///media/cache/14/default_full/uploads/media/default/0001/23/473f015f7e71876efb9d0ead9a06a007ba572ad7.jpeg 


Popis lokace
Lokalita budoucí čtvrti je součástí dobře etablované residenční části
Prahy 5 Jinonice, přímo na trase metra B.
Umístění přímo na trase metra umožňuje přístup do centra města
během 10 minut. Mezi službami pro každodenní život nebudou
například chybět ani pošta, čistírna, bankovní služby nebo trafika, ale i
možnost zpestřit si volný čas návštěvou fitness a wellness centra,
obchodu s delikatesy nebo trhu s bio potravinami.

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

500 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 - -

Doplňující informace
Rok výstavby: 1. prosince 2012

Rok rekonstrukce: -

Nájemci: -

file:///kalkulator-najemneho/QS-Waltrovka



	This site uses cookies to store information on your computer.
	QS Waltrovka
	Necessary Cookies
	Analytics
	Informace o prostorech
	Popis

	Marketing
	Social Sharing Cookies
	Popis lokace
	Finanční informace
	Parkoviště
	Doplňující informace

	Your choice regarding cookies on this site


