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9+2 a více, 300m2 / 3229 sq ft, Praha 9, Klánovice, Blešnovská

ID 3756

Nájem za měsíc - 60 000 CZK
Zařízeno - Ano
Výtah
Internet
Parkování/Garáž

/

Počet parkovacích míst - 6
Terasa/balkon/lodžie

/

/

Počet teras - 1
K dispozici - 01.12.2018
Počet podlaží - 3
Plocha - 300 m2
Velikost - 9+2 a více

Nabízíme k pronájmu nadstandartně zrekonstruovanou
Typ budovy - Cihlová
vilu v Klánovicích vhodnou jako reprezentativní sídlo
Plocha pozemku - 1000 m2
společnosti. Ideální pro poradenskou činnost. Vila se
Zahrada
nachází ve velmi klidném, příjemném prostředí, přesto
Užitná plocha - 300 m2
velmi dobře dostupná pro zaměstnance či klienty vlakem
Sklad
- do centra Prahy za 20 minut, snadné parkování před
Vytápění - plynové
domem. V domě, v přízemí se nachází uvítací recepce, 3
Energetická třída - B - Velmi úsporná
kanceláře a zasedací místnost, v patře 5 kanceláří, v
Počítačová síť
posledním patře galerie - kancelář a vstup na terasu. K
Telefon
domu náleží menší, samostatná budova - velká kancelář
Typ podlahy 1 - Dlažba
až pro 5 lidí s vlastním sociálním zázemím. Celý dům
Typ podlahy 2 - Dřevo
okouzlí vysokou kvalitou materiálů, nábytkem na míru i
Zabezpečovací zařízení
technickým zpracováním. Všechny místnosti jsou
Počet sprch - 2
klimatizovány, automatické rozsvícení na pohybová čidla.
Bazén
Dům a jeho okolí také poskytuje motivační, příjemné
Sauna
prostředí pro zaměstnance - bazén (plnně automatický,
Vlak
vyhřívaný solárními panely), architektem navržená
Počet minut do centra veřejnou dopravou - 20 zahrada. Unikátní nabídka!
Počet místností - 10
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