Domovská Stránka / Zelené kancelářské budovy / Panorama Business Center

Panorama Business Center

120 00 Praha, Škretova 12/490
Office Rental Fee (m2 / měsíc)

Volné prostory :

0.57 - 0.65 €/m2 + DPH

2.540 m2

Poplatek za služby: -

Min. Kancelářské prostory for Rent: 300
m2

120 00 Praha, Škretova 12/490

Popis
Pracujte v jedné z nejmodernějších budov centrální obchodní čtvrti!
Budete-li mít kancelář v Obchodním Panorama Business Center,
budete se nacházet na jedné z nejprominentnějších pražských adres
se skvělou viditelností, s úžasným výhledem na město a
pokrokovou infrastrukturou. Budete mít k dispozici 91 parkovacích
míst v tříposchoďovém podzemním parkovišti. Travertinová fasáda
je pravým lákadlem pro oči a upoutá pozornost již z dálnice. A tento
pozitivní dojem potvrzují samotní návštěvníci. Sídlí tu mnoho
domácích i zahraničních společností, takže se budete moci těšit z
renomovaných sousedů.

Office Rental Fee (m2 / měsíc)

Volné prostory:

14.5 - 16.5 CZK/m2 +

2.540 m2

DPH

Min. Kancelářské prostory for Rent: 300
m2

Informace o prostorech
Office Building Category:

Zelené kancelářské budovy

Status budovy:

Existující

kancelářské prostory v
celkové :

5257 m2

Volné prostory :

2.540 m2

Rentable Offices :

962 m2 , 825 m2 , 300 m2

Open Per-Level Kancelářské prostory »

Popis lokace
Panorama Business Center se nachází za Národním muzeem hned
vedle pražské magistrály. Budova je velmi dobře dopravně
dostupná, tramvajová zastávka je přímo před budovou, projekt se
nachází nedaleko stanice metra Muzeum (linka A, C). Budova nabízí
dobré spojení autem a zároveň možnost pronájmu parkovacích
stání.

Min. Kancelářské prostory
for Rent :

300 m2

Dodací faktor:

-

Status obsazenosti:

-

Finanční informace
Office Rental Fee:

0.57 - 0.65 €/m2 /měsíc + DPH

Poplatek za služby:

-

Minimální doba pronájmu:

-

Finanční garance:

-

Kalkulátor nájemného »

Parkoviště
Parkoviště
zdarma

Typ parkoviště

Prostory

Pozemní parkoviště

91 parkovacích
míst

-

Podzemí

-

-

Doplňující informace
Rok výstavby:

-

Služby

Banka
Hotel
Park v okolí

Rok rekonstrukce:

-

Nájemníci:

HB Reavis, Sumitomo

Bar
Parkování v blízkosti
Dostupnost hromadnou
dopravou

Kavárna
Restaurace

Kantýna
Supermarket

Systém klimatizace
BMS systém

Ústředna
Závěsný strop

Protipožární systém
HVAC sytém

Specifikace
Technické údaje

IP rozvodné desky
Zvýšená podlaha
Služby v budově

Non-stop ostraha
Dodávka energie

Hlavní zdroj napájení
Zvedací plošina / Výtah

Vysokorychlostní výtahy

Záložní zdroj energie

