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Popis
Multifunkční budova "Diamant" kombinuje pokrokové technologie a
design s tradicí a exkluzivitou. Diamant je nejmodernější developerský
projekt na Václavském náměstí, nabízející prvotřídní obchodní a
kancelářské prostory a exkluzivní apartmány s dech beroucím výhledem
na Pražský hrad a centrum. Projekt je pre-certifikovaný na zlatý LEED
standard, což z něj dělá jednu z energeticky nejúspornějších budov v
České republice.

Popis lokace

Diamant Praha, Václavské Náměstí 3

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

3.396 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: -

2

Praha, Václavské Náměstí 3

Volné prostory:

3.396 m2

Informace o prostorech
Office Building Category: Zelené kancelářské budovy

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

3510 m

Volné prostory : 3.396 m

Kanceláře k pronájmu : -

2

2

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

-
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Budova se nachází na "zlatém kříží" – křižovatka hlavních nákupních
ulic Na Příkopě a Václavském náměstí – a je dobře dostupná
hromadnou dopravou i autem. Zaměstnanci pracující v Diamantu ocení
pestrou škálu restaurací, obchodů a úřadů v bezprostředním okolí.

Green Office Data
LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) je dobrovolný
systém pro měření udržitelného rozvoje. Nabízí nezávislé ověření
hlavních environmentálních aspektů od Green Building certifikačního
institutu. Hlavními kritérii systému jsou řízení zdrojů, úspora vody,
energetická účinnost, snižování emisí CO2, výběr udržitelných a
nerizikových materiálů, nakládání s odpady, vynikající vnitřní prostředí,
inovativní technologická řešení a umístění projektu.

Energeticky úsporná budovaPodmínky pro získání zlatého certifikátu
LEED®

- 100% vody pro zavlažování je zajištěno ze zachycené dešťové vody
- 95% vyprodukovaných stavebních odpadů bylo znovu použito na jiných
stavbách
- 30% snížení spotřeby vody nájemníky budovy
- 20% stavebních komponentů budovy je z recyklovaných materiálů
- Rozsáhlá izolační vrstva pro zamezení ztráty tepla
- Výměníkové jednotky pro předehřívání vody a vzduchu
- Vysoce efektivní vodovodní systém a přístroje pro zamezení protékání
a ztrát pitné vody
- Monitorování přívodu čerstvého vzduchu do nemovitosti, kontrola
množství CO2
- Prostor pro relax – zeleň a popínavé rostliny ve vnitrobloku
- Vynikající dostupnost městskou hromadnou dopravou

Dodací faktor: -

Status obsazenosti: -

Finanční informace
Office Rental Fee: -

Poplatek za služby: -

Minimální doba pronájmu: -

Finanční garance: -

Kalkulátor nájemného »

Parkoviště
Typ parkoviště Prostory Parkoviště zdarma

Pozemní parkoviště - -

Podzemní - -

file:///kalkulator-najemneho/Diamant


Služby

Specifikace
Technické údaje

Služby v budově

Zvedací plošina / Výtah

Banka Bar Kavárna Bankomat
Květinářství Lékárna Pošta Restaurace
Maloobchodní oblast Supermarket Park v okolí

HVAC sytém Detektory kouře/žáru Kamerový systém Zvýšená podlaha
Závěsný strop BMS systém Automatický protipožární

systém

Non-stop ostraha Recepce

Výtah


	This site uses cookies to store information on your computer.
	Diamant
	Necessary Cookies
	Informace o prostorech

	Analytics
	Popis

	Marketing
	Social Sharing Cookies
	Popis lokace
	Finanční informace
	Green Office Data
	Parkoviště
	Služby
	Specifikace
	Technické údaje
	Služby v budově


	Your choice regarding cookies on this site
	Zvedací plošina / Výtah



