
o u t s ta n d i n g

offices to let  /  kanceláře k pronájmu
evropská, downtown dejvice, praha 6

developer:

certification aimed:



typické podlaží / typical floor 

kanceláře
office

obchody
retail

restaurace
canteen

společné prostory
common space

sklady
storages

8.np / 8th  floor 1 501 - - 134 -

7.np / 7th  floor 2 417 - - 153 -

6.np / 6th  floor 2 422 - - 153 -

5.np / 5th  floor 2 098 - - 153 -

4.np / 4th  floor 2 651 - - 153 -

3.np / 3rd  floor 2 681 - - 153 -

2.np / 2nd  floor 2 516 - - 103 -

1.np / 1st  floor - 1 166 980 608 -

suterén / basement - - 113 217 514

celkem / total 16 286 1 166 1 093 1 827 514



1st floor | 1. np | 2 140 m2

2nd floor | 2. np | 2 516 m2



3rd floor | 3. np | 2 681 m2

4th floor | 4. np | 2 651 m2



5th floor | 5. np | 2 098 m2

6th floor | 6. np | 2 422 m2



7th floor | 7. np | 2 417 m2

8th floor | 8. np | 1 501 m2



popis / description

nájem + služby / rent + service charges 

kanceláře pronájem / office rent     15,50 – 16,50 eur / m2 / měsíc (month) + DPH (VAT)

kanceláře služby / office service charges:   87,5 cZk  / m2 / měsíc + DPH, bez vlastní spotřeby elektřiny nájemce 

     87,5 cZk / sqm / month + VAT, excluding tenant’s own electricity consumption
     
parkování pronájem / parking rent:   110 eur / místo (place) / měsíc (month) + DPH (VAT)

parkování služby / parking charges:  250 cZk / místo (place) / měsíc (month) + DPH (VAT)

časování / timing:      Q4 2014

The Blox building offers 16,200 m2 of class A rentable 

office and commercial spaces. The architects of the 

project are from the renowned Prague studio DaM 

Architects, who designed the building to satisfy all future 

tenants’ requirements and international standards.

During preparation of the project, maximum emphasis 

was placed on the quality and effectiveness of the office 

spaces, including minimisation of costs for operation of 

the Blox building.

Budova BLOX nabízí 16 200 m2 pronajímatelné 

kancelářské a obchodní plochy třídy A. Architektem 

projektu je renomovaný pražský ateliér DaM architekti, 

kteří budovu navrhli tak, aby splňovala veškeré požadavky   

a mezinárodní standardy budoucích nájemců. 

Při přípravě projektu byl kladen maximální důraz 

na kvalitu a efektivitu kancelářských prostor, včetně 

minimalizace nákladů na provoz objektu BLOX.



downtown dejvice – prague 6

Downtown Dejvice in Prague 6 is a progressing new 

administrative and commercial location in Prague. The 

core of Downtown Dejvice consists of the current PPF Gate 

and Hotel Diplomat buildings. Buildings to come include 

BLOX, currently under development, and the future project 

Telehouse. This exceptional location not only enjoys 

perfect accessibility and proximity to the city centre, but 

is also surrounded by residential neighbourhoods, such 

as Hanspaulka, Střešovice, Ořechovka and Bubeneč, 

which are locations sought after by top management of 

successful national and multinational companies.

DOWNTOWN Dejvice – Praha 6 je nově vznikající 

administrativní a obchodní lokalita Prahy. Základní 

jádro „Downtown Dejvice“ tvoří stávající budovy 

PPF Gate a hotel Diplomat. Dalším objektem bude 

BLOX, který je právě ve výstavbě, a budoucí projekt 

TELEHOUSE. Tato výjimečná lokalita těží nejenom  

z perfektní dostupnosti a blízkosti centra města, ale 

také z faktu, že je obklopena rezidenčními čtvrtěmi, 

jako jsou Hanspaulka, Střešovice, Ořechovka, Bubeneč, 

které jsou vyhledávány top managementem úspěšných 

národních i nadnárodních společností.

bloX

ppf gate 

telehouse

hotel diplomat
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_ a prestigious residential and commercial locality

_ full amenities

_ 12 minutes from Václav Havel International Airport

_ direct access to Metro station Dejvická – line A

_ bus and tram stops right by the building

_ direct link to the inner ring road

_ the project also includes a 5,000 m2 park 

_ a nearby university campus accessible by foot

_ access to the centre by car or public transport within 10 minutes

_ prestižní rezidenční a obchodní lokalita

_ plná občanská vybavenost

_ mezinárodní letiště Václava Havla – 12 min.

_ přímo na stanici metra Dejvická – trasa A

_ autobusové a tramvajové zastávky přímo u budovy

_ přímé napojení na vnitřní městský okruh

_ součástí projektu je park o rozloze 5 000 m2

_ univerzitní kampus v pěší dostupnosti

_ dostupnost do centra autem i MHD – 10 min.
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in general

  7 personal lifts (3 enable freight transport)

 openable windows

  central ventilation and air conditioning of all areas 

of the building ensured by a system of cooling beams 

and floor convectors

 separate controlling of air conditioning 

 in 2.7 m spatial office modules

 individually controlled external blinds

  raised floor 

 data, telephone, TV and SAT connections

 an intelligent building management system

 a diesel generator in case of power outages

Safety

 central reception and security service 24/7

 possible access to the office floors via ACS

 electronic fire alarm system

 sprinklers in all areas  

 CCTV monitoring the building and 

 its surroundings

other

 225 parking spaces  

 a bicycle storage room with showers and lockers

 a café and restaurant in the ground floor

 commercial areas in the ground floor

 storage areas in the underground floors

Všeobecně

  7 osobních výtahů (3 umožnují přepravu nákladů)

 otevíratelná okna

  centrální vzduchotechnika a klimatizace všech prostor 

budovy zajištěná systémem chladicích trámů  

a podlahových konvektorů

  samostatné ovládání klimatizace po prostorových 

kancelářských modulech 2,7 m

  individuálně ovládané vnější žaluzie

  zdvojená podlaha 

  datové, telefonní, TV a SAT připojení

  inteligentní systém řízení budov

  dieselový generátor pro případ výpadku elektrického 

proudu

Bezpečnost

  centrální recepce a bezpečnostní služba 24/7

  možnost přístupu do kancelářských pater pomocí ACS

  elektronická požární signalizace

 sprinklery ve všech prostorách 

 CCTV monitorující budovu a její okolí

ostatní

  225 parkovacích míst 

  úschovna kol se sprchami a šatnami

  kavárna a restaurace v přízemí

 obchodní prostory v přízemí

  sklady v podzemních podlažích

specifikace / specifications



developer

BPd deVeLoPMeNT
Radlická 3201/14

150 00  Praha 5

 

info@bpddevelopment.cz

www.bpddevelopment.cz

www.blox -of f ices.cz


