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Popis
<p>Holešovické kanceláře ArtGen – to jsou dvě jedinečné budovy
propojené náměstím se zelení a interaktivní galerií pod širým nebem.
Společně nabízí téměř 23 000 m<sup>2</sup> kancelářských a více než
2 500 m<sup>2</sup> obchodních ploch.</p>
<p>Desetipodlažní budovu Art poznáte podle jejích oblých tvarů a
uvidíte z ní na Vltavu i centrum Prahy. Téměř 14 000 m<sup>2</sup>
kancelářských ploch poskytuje dostatek místa pro menší i větší firmy.
Samozřejmostí jsou podzemní garáže, plně vybavená kolárna nebo
maloobchodní prostory.</p>

ArtGen Office Gallery Praha, Argentinská

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

925 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: -

2

Praha, Argentinská

Volné prostory:

925 m2

Informace o prostorech
Office Building Category: Zelené kancelářské budovy

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

23000 m

Volné prostory : 925 m

Kanceláře k pronájmu : -

2

2

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

-
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Služby

Specifikace

Popis lokace
<p>Lokalita projektu ArtGen je dostupná automobilem i MHD. Také
proto jde o významnou rozvojovou oblast Holešovic. Do budoucna mají
Holešovice obrovský potenciál. Jsou zde kvalitní restaurace, zvedá se
úroveň služeb v sousední Holešovické tržnici a lokalita se stává sídlem
nových firem. Bonusem je otevřený výhled na centrum i nábřeží.</p>
<p>ArtGen nabízí kromě zajímavých kancelářských ploch i místo k
odpočinku: velká prostranství, menší náměstíčka, fontány, umělecká
díla a stromy. Všechny tyto prvky společně utvářejí kvalitu a jedinečný
charakter. <span id="copylink" style="position: absolute; left: -9999px;">
Více na: http://magazin.e15.cz/bydleni/holesovicky-artgen-kancelare-
umeni-i-mig-21-
1138245#utm_medium=selfpromo&amp;utm_source=e15&amp;utm_campaign=copylink</span>
</p>
<p><span id="copylink" style="position: absolute; left: -9999px;">Více na:
http://magazin.e15.cz/bydleni/holesovicky-artgen-kancelare-umeni-i-
mig-21-
1138245#utm_medium=selfpromo&amp;utm_source=e15&amp;utm_campaign=copylink</span>
</p>

Dodací faktor: -

Status obsazenosti: 96%

Finanční informace
Office Rental Fee: -

Poplatek za služby: -

Minimální doba pronájmu: -

Finanční garance: -

Kalkulátor nájemného »

Parkoviště

Typ parkoviště Prostory
Parkoviště
zdarma

Pozemní parkoviště - -

Podzemní 400 parkovacích
míst

-

Bowling Supermarket

file:///kalkulator-najemneho/ArtGen-Office-Gallery


Technické údaje

Okna

Služby v budově

Zvedací plošina / Výtah

Koberce Detektory kouře/žáru Závěsný strop Systém klimatizace
Zvýšená podlaha Automatický protipožární

systém

Otevíratelná okna

Ostraha Non-stop ostraha Recepce

Výtah


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

	Analytics
	Popis

	Marketing
	Social Sharing Cookies
	Popis lokace
	Finanční informace
	Parkoviště
	Služby
	Specifikace
	Technické údaje
	Okna
	Služby v budově


	Your choice regarding cookies on this site
	Zvedací plošina / Výtah



