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Popis
Anděl je výsledkem hraničních možností použitých materiálů a
enormního úsilí lidských tvůrců. Technologie vrstevnaté fasády
umožňuje měnit vzhled budovy v závislosti na denní době a Anděl se tak
stává jistým způsobem proměnlivý a neuchopitelný. Tvar budovy
připomíná pochodeň táhnoucí se ke křižovatce a množství skla budovu
zdánlivě naplňuje vzduchem - celkový průměr množství skla na
komplexu je 50%. Použité sklo je pokovené měkkou vrstvou, má
maximální možnou prostupnost světla, nízký solární faktor a reflexi, což
zajišťuje dobrou tepelnou pohodu uvnitř stavby. Pro zobrazení mraků a
Anděla je vyvinuta jedinečná technologie. Grafika je vytištěna na
reklamní fólii a vyřezána na několikamilimetrové body, jež jsou v

Zlatý Anděl Praha, Bozděchova 2

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

500 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
10 m

2

2

Praha, Bozděchova 2

Volné prostory:

500 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: 10 m

2

2

Informace o prostorech
Office Building Category: Zelené kancelářské budovy

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

13211 m

Volné prostory : 500 m

Kanceláře k pronájmu : -

2

2

2
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hustotě 80 000 na metr čtvereční nalepeny na fasádu. Počet teček na
objektu se blíží 150 milionům a jejich tisk a vyřezání probíhalo
nepřetržitě po 7 měsíců.

Popis lokace
Zlatý Anděl je šestipodlažní nájemní komerční nemovitost nacházející
se na křižovatce Anděl, přímo nad stejnojmennou stanicí pražského
metra linky B. Dopravní obslužnost je zajištěna také více než desítkou
linek městské dopravy a vlastními parkovacími prostory.

Díky svému jedinečnému vzhledu, poloze v užším centru Prahy a velmi
frekventovanému místu v sousedství rozsáhlé pěší zóny i významného
dopravního uzlu nabízí Zlatý Anděl jedny z nejprestižnějších nájemních
prostor v Praze, jak administrativních, tak obchodních.

Celková rozloha objektu je 22 000 m2, jednotlivé nájemní prostory
zabírají plochu od 330 do 1 111 m2.

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

10 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: -

Rok rekonstrukce: -

Nájemci: Albert (Ahold Czech Republic, a. s.)
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Služby

Specifikace
Technické údaje

Alshaya Czech, s. r. o. Bontonfilm
BOTEX, s. r. o. Cushman &
Wakefield Deichmann-obuv, s. r. o.
EDM, s. r. o. GE Money Bank, a. s.
GEHE Pharma, s. r. o. ING Bank N.V.
ING Investment Management ING
MS iStyle (Czech data system, s. r.
o.) Kanzelsberger, a. s. Komerční
banka, a. s. lékárna Zlatý Anděl
Lékárny Lloyds, s. r. o. LG
Electronics CZ, s. r. o. Mangaloo, s.
r. o. MBT Ceska Republika, s. r. o.
Naturhouse Paul Bakery (HDS Retail
Czech Republic, a. s.) PEAL, a. s.
Pizza Coloseum Smíchov, s. r. o.
Potrefená husa (Prague Bowling
Centers) Prague Anděl Business
Centre, s.r.o. Raiffeisenbank, a. s.
Relay (HDS Retail Czech Republic, a.
s.) RPM Service CZ a.s.
SCHLECKER, a. s. MK Property
Terranova (SOLITAIRE, s. r. o.)

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

dopravou



Technické údaje

Služby v budově

Dodávka energie

Zvedací plošina / Výtah

Kontrola přístupu Zvýšená podlaha Atraktivní design společných
prostor

HVAC sytém
Systém klimatizace

BMS systém Centrální topení

Recepce

Záložní zdroj energie Hlavní zdroj napájení

Vysokorychlostní výtahy
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