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Popis
Administrativní komplex Lighthouse Vltava Waterfront Towers na
předmostí Libeňského mostu se stal prvním realizovaným projektem
skupiny Lighthouse a zároveň vlajkovou lodí přestavby Holešovického
přístavu na Praze 7. Skládá se ze dvou samostatných budov a celkem
nabízí 21.000 m² kancelářských ploch. Od řeky jej dělí pouze zelená
plocha s parkovou úpravou. Lighthouse Vltava Waterfront Towers s
nádherným výhledem na řeku a Pražský hrad lze označit za jednu z
dominant Holešovic. Na podzim roku 2007 skupina komplex prodala.

Lighthouse Vltava Waterfront
Towers

Praha, Jankovcova 1569/2C

Office Rental Fee (m  / měsíc)

11.75  -  14.75 €/m  +
DPH

Poplatek za služby: -

2

2

Volné prostory :

1.922 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
162 m

2

2

Praha, Jankovcova 1569/2C

Office Rental Fee (m  / měsíc)

11.75  -  14.75 €/m  +
DPH

2

2

Volné prostory:

1.922 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
162 m

2

2

Informace o prostorech
Office Building Category: Zelené kancelářské budovy

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

26820 m

Volné prostory : 1.922 m

Kanceláře k pronájmu : -

2

2
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Popis lokace
Budova Lighthouse se nachází na unikátním místě, najdeme jí na levém
břehu řeky Vltavy v Praze 7-Holešovicích, předmostí Libeňského mostu,
v těsném sousedství Prahy 1. Komplex je o oddělen od řeky pouze
zelenou plochou s parkovou úpravou a skýtá úchvatný výhled na řeku a
Pražský hrad. Objekt je dobře viditelný z mnoha míst v Praze.

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

162 m

Dodací faktor: -

Status obsazenosti: -

2

Finanční informace
Office Rental Fee: 11.75  -  14.75 €/m /měsíc + DPH

Poplatek za služby: -

Minimální doba pronájmu: -

Finanční garance: -

Kalkulátor nájemného »

2

Parkoviště

Typ parkoviště Prostory
Parkoviště
zdarma

Pozemní parkoviště 350 parkovacích
míst

-

Podzemní - -

Doplňující informace
Rok výstavby: 1. prosince 2003
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Specifikace
Technické údaje

Okna

Služby v budově

Zvedací plošina / Výtah

Rok rekonstrukce: -

Nájemci: Konica Minolta, Appian Group

Systém klimatizace Optické kabely Detektory kouře/žáru Poplašný systém
Automatický protipožární
systém

Protipožární systém

Otevíratelná okna

Recepce Non-stop ostraha

Výtah
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