
Nejlepší byznys adresa
v Česko-Slovensku



Jste startup nebo 
menší firma? Zřizujete 
pražskou pobočku? 
Hledáte stylově 
zařízené kanceláře  
v prestižní pražské 
lokalitě?

Budova Na Příkopě 15, známá jako Dětský dům, 
nabízí nový koncept zařízených kanceláří 
s flexibilní dobou nájmu a širokým spektrem 
služeb, ušitých na míru pro váš byznys. O 
jedinečný design interiérů se postaral renomovaný 
Ateliér SAD. K dispozici vám bude mimo jiné 
recepce a parkovací stání v podzemní garáži. 
Vaši obchodní partneři jistě ocení možnost 
parkování v blízkém OD Kotva a nákupním 
centru Palladium.

Zařízené kanceláře s 
flexibilní dobou nájmu, 
již od 16 m2



Kancelář,
která se o vás postará

Kancelářský nábytek

Wi-Fi zdarma

Služba osobní asistentky

Sdílené zasedací místnosti

IT podpora

Právní poradenství

Chytrá tiskárna

Zařízená kuchyňka

Nonstop recepce

Ostraha

Otevíratelná okna

Výtah

Klimatizace

Podzemní parkování

Služby Vybavení budovy



Nový koncept flexibilního 
pronájmu, který vám ušetří 
peníze
Plaťte pouze za to, co 
skutečně využíváte.

Flexibilní dispozice
Pronajměte si jen ty prostory, 
které vaše firma opravdu 
potřebuje. K dispozici vám 
bude sdílené zázemí 
a zasedací místnosti.

Flexibilní doba nájmu
Od jednodenního pronájmu 
až po smlouvu na dobu 
určitou či neurčitou. Možnost 
pronájmu samostatných 
zasedacích místností.

Služby šité na míru
V celém prostoru vám bude 
zdarma k dispozici Wi-Fi. 
Zpoplatněný je tisk, kopírování, 
pronájem nábytku a služby 
osobní asistentky.

Pronájem nábytku
Možnost pronájmu 
kancelářského nábytku ve 
standardu Basic (IKEA), nebo 
Premium (VITRA).



Lokalita
Reprezentativní adresa 
v centru Prahy

Budova Na Příkopě 15, jejímuž přízemí vévodí 
obchod oděvní firmy Zara, stojí v exponované 
byznys lokalitě na pomezí Starého a Nového 
Města, jen pár minut chůze od metra (stanice 
Můstek a Náměstí Republiky) a tramvajové 
zastávky. Okolí nabízí plnou vybavenost službami, 
včetně restaurací a kaváren, bank, hotelů 
a centrální pošty. V ulici Na Příkopě, propojující 
Václavské náměstí s náměstím Republiky, se 
nacházejí sídla a pobočky řady předních 
českých i mezinárodních firem.





+420 601 142 460 info@naprikope15.cz


