
Domovská Stránka /  Zelené kancelářské budovy / Futurama Business Park

Popis
Areál je tvořen pěti objekty o celkové ploše okolo 41 300 m2 kanceláří
třídy A. Vnitřní náměstí Futuramy je po stranách lemováno čtyřmi
budovami tvaru podkovy. Každá z těchto budov nabízí cca 8 000 m2
kancelářské plochy. Poslední, pátá budova, s celkovou výměrou cca 9
100 m2 kancelářské plochy, uzavírá areál Futuramy.

Futurama je součástí rozvoje městské části Prahy 8–Karlín, která se
stala vyhledávanou destinací mezinárodních společností i dynamických
českých firem.

Cílem Futuramy je poskytnout nájemci exkluzivní pracovní prostředí

Futurama Business Park 186 00 Praha 8-Karlín Praha, Sokolovská 136

Office Rental Fee (m  / měsíc)

15 €/m  + DPH

Poplatek za služby: -

2

2

Volné prostory :

Pronajato
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: -

186 00 Praha 8-Karlín Praha, Sokolovská 136

Office Rental Fee (m  / měsíc)

15 €/m  + DPH

2

2

Volné prostory:

Pronajato

Informace o prostorech
Office Building Category: Zelené kancelářské budovy

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

45000 m

Volné prostory : Pronajato

Kanceláře k pronájmu : -

2

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

-
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Služby

Specifikace

splňující ty nejvyšší světové standardy a požadavky.

Popis lokace
Project Futurama Business Park se nachází v Praze 8 – Invalidovně.
Projekt má výbornou dopravní obslužnost, která je zajištěna přímým
sousedstvím stanice metra B – Invalidovny a přilehlými tramvajovými
zastávkami, zaručující dostupnost do centra skrze MHD do 10 min, ale i
výhodnou polohou na severojižní magistrále se snadným přístupem na
D1 a D8.

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 501 parkovacích
míst

-

Kavárna Kantýna Parkování v blízkosti Předváděcí místnost

file:///kalkulator-najemneho/futurama-business-park


Technické údaje

Okna

Služby v budově

Zvedací plošina / Výtah

Systém klimatizace Protipožární systém Optické kabely Detektory kouře/žáru

Otevíratelná okna

Recepce Non-stop ostraha

Výtah
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