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Popis
<p>Palác Stromovka je multifunkční obchodně-administrativní projekt s
pronajímatelnou plochou více než 21.000 m2. Obchodní centrum se
supermarketem o celkové velikosti přes 15.000 m2 zaujme čtyři podlaží
objektu. Obchodní jednotky budou tvořeny prodejnami rozličných druhů
sortimentu, restauracemi a kavárnami. Nabídku navíc rozšíří také další
služby pro občany. Propojení jednotlivých podlaží zajistí travelátory,
eskalátory a výtahy. Pět podlaží bude využíváno jako administrativní
prostory, které na svých více než 7.000 m2 nabídnou k pronájmu
kvalitní a flexibilní kancelářské plochy kategorie A. Ve třech podzemních
podlažích bude celkem 500 parkovacích míst.</p>

Palác Stromovka 170 00 Praha, Veletržní 2013

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

1.500 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
120 m

2

2

170 00 Praha, Veletržní 2013

Volné prostory:

1.500 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: 120 m

2

2

Informace o prostorech
Office Building Category: Zelené kancelářské budovy

Status budovy: Ve výstavbě

kancelářské prostory v
celkové :

7500 m

Volné prostory : 1.500 m

Kanceláře k pronájmu : 91 m , 790 m , 1533 m

Open Per-Level Kancelářské prostory »

2

2

2 2 2
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Popis lokace
<p>Palác Stromovka těží z vynikající viditelnosti, dopravní dostupnosti a
široké spádové oblasti. Projekt je situován v srdci Prahy 7-Holešovicích,
v cípu trojúhelníku tvořeného křižovatkami Veletržní, Strojnická a
Dukelských hrdinů. Dopravní dostupnost Metro: Vltavská a Nádraží
Holešovice - trasa C, Hradčanská - trasa A. Tram: linky č. 5, 12, 14, 17,
25, 26 jsou v pěší dostupnosti do 2 minut. Vlaky: Nádraží Holešovice a
Hlavní nádraží jsou vzdálena do 10 minut. Centrum města je v dosahu
cca. 5 minut jízdy autem nebo MHD. Nový tunel Blanka, spojující severní
část Prahy s Městským okruhem a Prahou 6, je vzdálen 5 minut jízdy
autem nebo MHD. Zprovoznění tunelu je naplánováno na rok 2014.
Vzdálenost k Městskému okruhu a dálnici D1 je necelých 15 minut jízdy
autem. Nová rychlodráha z centra města na Mezinárodní letiště Praha-
Ruzyně, s budoucí plánovanou stanicí Výstaviště, bude vzdálena asi 2-3
minuty chůze od Paláce Stromovka. Mezinárodní letiště Praha-Ruzyně
je v dosahu do 20 minut jízdy autem.</p>

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

120 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 500 parkovacích
míst

-

Podzemní - -

Doplňující informace
Rok výstavby: 1. prosince 2015

file:///kalkulator-najemneho/Palac-Stromovka


Služby

Specifikace
Technické údaje

Okna

Služby v budově

Dodávka energie

Zvedací plošina / Výtah

Rok rekonstrukce: -

Nájemci: Tesco

Banka Bar Butiky Kavárna
Kantýna Bankomat Hotel Parkování v blízkosti
Restaurace Supermarket Dostupnost hromadnou

dopravou

Moderní systém telekomunikací Koberce Závěsný strop Atraktivní design společných
prostor

Zvýšená podlaha HVAC sytém Kamerový systém Společenské místnosti

Otevíratelná okna

Non-stop ostraha Recepce Ostraha

Záložní zdroj energie Hlavní zdroj napájení

Vysokorychlostní výtahy
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