Nové Butovice – Praha 5
KANCELÁŘE K PRONÁJMU
WWW.CORALOFFICEPARK.CZ
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k rásné výhledy
n
 ově zrekonstruováno
v ýjimečné služby a moderní technologie
přímo u stanice metra Nové Butovice
5
 36 parkovacích stání, parkování pro návštěvy
p
 arková relaxační zóna

 odern offices class A
m
stunning views
n ewly refurbished
e xceptional services and modern technologies
directly next to the metro station Nove Butovice
536 parking spaces, parking for visitors
g reen relaxation zone

NÁJEMNÉ A POPLATKY ZA SLUŽBY
RENT & SERVICE CHARGES
KANCELÁŘE PRONÁJEM | OFFICE RENT
13.50 E
 UR / m2 / měsíc + DPH
EUR / sqm / month + VAT

SLUŽBY | SERVICE CHARGES
85 Kč / m2 / měsíc + DPH | 85 CZK / sqm / month + VAT
+ voda, teplo a chlad | + water, heating and cooling
celkem 120 Kč / m2 / měsíc + DPH (zálohová platba)
total 120 CZK / sqm / month + VAT (advance payment)

PARKOVÁNÍ | PARKING
80 EUR / měsíc + DPH | EUR / month + VAT

SKLADY | STORAGE
8 EUR / měsíc + DPH | EUR / month + VAT

SLUŽBY V AREÁLU | ON-SITE AMENITIES

RESTAURACE | RESTAURANT

AUTOMYČKA | CAR WASH

Nově zrekonstruovaná samoobslužná restaurace OLIVE Coral
s kapacitou přes 130 míst a chutným menu.

Služba profesionálního mytí automobilů, k dispozici každý všední den
od 9 do 19 h v suterénu budovy D.

A newly refurbished self-service restaurant OLIVE Coral with over 130
seats and delicious menu.

A professional car wash service, available on weekdays from 9 am till
7 pm in the Builiding D’s basement.

KONFERENČNÍ CENTRUM | CONFERENCE CENTER

FRESH KRUHÁČ | GYM

Plně servisované konferenční centrum nabízí tři flexibilní zasedací
místnosti, lounge zónu a kuchyňku.

Nový prostor pro kruhové tréninky se skvělou atmosférou a zázemím.
New fitness space for circuit training with great atmosphere and facilities.

A fully serviced conference center offers three flexible meeting rooms,
a lounge area and a kitchenette.

JESLE A ŠKOLKA KORÁLKY | NURSERY & KINDERGARTEN

LÉKÁRNA | PHARMACY

Profesionální péče o děti již od půl roku, s výukou angličtiny a prvky
montessori.

Plně zásobená lékárna se zaměřením na zdravou výživu a přírodní
kosmetiku.

Professional childcare from 6 months of age, with English lessons and
Montessori elements.

A fully stocked pharmacy with a focus on healthy food and natural
cosmetics.

ROHLIK POINT

LAUNDRY BOX

Výdejní box e-shopu s potravinami s dopravou zdarma a závozem
3x denně.

Systém skříněk pro úschovu a vyzvedávání objednávek čistírny a prádelny
přímo v budově.

Pick-up kiosk of an online grocery store with free delivery 3 times
a day.

Locker system that allows drop off and pick of dry cleaning and laundry
in the building.

SLUŽBY V AREÁLU | ON-SITE AMENITIES

BLOCKS

ZÁZEMÍ PRO CYKLISTY | FACILITIES FOR CYCLISTS

Chytré skříňky pro ukládání a vyzvedávání zásilek od přepravních
společností.

Stojany na kola v podzemních garážích a soukromé sprchy pro
pohodlné dojíždení na kole, vč. chytrých skříněk pro úschovu věcí.

Smart boxes for storing and picking up packages from delivery
companies.

Bike racks in the underground parking and private bathrooms for
convenient bike commuting, incl. smart lockers.

RYCHLODOBÍJECÍ STANICE | FAST CHARGER

NÁVŠTĚVNICKÉ PARKOVIŠTĚ | VISITOR PARKING

Nová rychlodobíjecí stanice se nachází v 1. podzemním podlaží
budovy B a elektoromobil plně dobije za 30 min.

Návštěvnická parkovací stání s obsluhou.
Secure and serviced parking spaces for visitors.

New fast charger is situated on the 1st basement of building B
and charges an electric car fully within 30 minutes.

FLEXIBILNÍ KANCELÁŘE
FLEXIBLE OFFICES
Dostatek prostoru pro společnosti požadující menší kanceláře
nebo větší flexibilitu.
Enough space for companies demanding less space or more
flexibility.

RELAXAČNÍ ZÓNA | RELAXATION ZONE
Sadové úpravy s posezením a elektrickými zásuvkami.
Landscaped area with seating and electric sockets.

NEW WORK
Budova D | Building D
+420 604 580 069
coral.newworkoffices.com

REGUS
Budova C | Building C
+420 225 379 664
regus.cz

MOBILNÍ APLIKACE | MOBILE APP
Celý Coral Office Park v mobilu: novinky, denní menu, rezervace služeb
a parkovacích míst, hlášení závad, informace o návštěvách a přístup do
kanceláře přes mobilní telefon.
The entire Coral Office Park in a mobile phone; news, daily menus,
reservations of services and parking spaces, facility reporting,
information about visitors and access to the office through a mobile phone.
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SPECIFIKACE

SPECIFICATIONS

akreditace WELL Health-Safety Rating zaručující zdravé a

WELL Health-Safety Rating ensuring a safe and healthy working

bezpečné pracovní prostředí během i po pandemii Covid-19

environment both during and after the Covid-19 pandemic

flexibilní prostory v otevřeném nebo uzavřeném řešení

flexible

layout allowing open plan or individual offices

efektivní dělení kanceláří s modulem 1,35 m

e
 ffective office modularity with a grid of 1.35 m

jednotná světlá výška kancelářských prostor a chodeb 2,8 m

u
 niform clear height of 2.8 m in the offices and corridors

nové stropní podhledy a LED osvětlení

n
 ew suspended ceilings and LED lighting

systém 4-trubkové klimatizace – kombinované chlazení

4
 -pipe air-conditioning system offers combined cooling

nebo vytápění

and heating

možnost individuální regulace teploty v každé místnosti

individual regulation of the temperature in each room

systém výměny vzduchu ve všech prostorech

v entilation (air exchange system) in all premises

samostatná kuchyňka pro každého nájemce

s eparate kitchenette for each tenant

otevíratelná okna ve všech kancelářských prostorách

o
 penable windows in all offices

ISDN telefonní linky / připojení k internetu optickým kabelem

ISDN telephone lines / Internet connection through optical fibres

možnost umístění TV, satelitních a WiFi antén na střeše

o
 ption to place a TV, satellite and WiFi aerials on the rooftop

služby hlavní recepce v každé budově / 24 hodinová ostraha

m
 ain reception services in each building / 24 hours security

průmyslový kamerový systém monitorující budovy a jejich okolí

CCTV system monitoring all buildings and the surrounding area

ACS – přístupový systém (bezkontaktní karty nebo

A
 CS – access control system (contactless cards or mobile

mobilní telefony)

phones)

vysokorychlostní výtahy

h
 igh speed lifts

možnost umístění loga na budově

p
 ossibility to place a logo on the building
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Budova / Building A - Bucharova 1281/2

+420 222 333 666

Budova / Building C - Bucharova 2657/12

Budova / Building B - Bucharova 1423/6

+420 602 395 259

Budova / Building D - Bucharova 1314/8

vesely@portlandtrust.cz

WWW.CORALOFFICEPARK.CZ

