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O PROJEKTU

Administrativní projekt MAYHOUSE ve vyhledávané lokalitě 

Pankrác nabízí v 6 nadzemních patrech celkem 7 700 m2 

moderních kanceláří, zázemí pro maloobchod a 69 parkovacích 

míst. Poloha u magistrály, snadná dostupnost a skvělá 

viditelnost budovy poskytují reprezentativní prostor 

malým i velkým fi rmám. 

MAYHOUSE

PROJECT INTRODUCTION
The administrative project MAYHOUSE located in the 

sought-after area of Pankrác, off ers 7 700 sqm of modern 

offi  ces, retail space and a 69 capacity underground car park. 

Positioned directly on the city’s main thoroughfare, with 

exclusive access and unique visibility the Mayhouse provides 

a representative space for small and large companies alike.



ADDED VALUE
MAYHOUSE is completed by its own exclusive marketing 

value, drawing direct attention to each tenant‘s corporate 

signage on the building.

The building has suitable division of space, high daylight 

access and a rooftop terrace for moments of relaxation 

guranteeing a comfortable working environment.

Díky své poloze na nejfrekventovanější ulici 

v České republice umožňuje budova maximální 

viditelnost Vašeho loga umístěného na objektu.

Příjemné pracovní prostředí zajistí vhodné členění ploch, 

vysoký přísun denního světla i střešní terasa 

pro chvíle odpočinku.

PŘIDANÁ HODNOTA

MAYHOUSE
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MAYHOUSE

LOCATION

V atraktivní lokalitě Pankrác, přímo u magistrály, s návazností 

na městský a Pražský silniční okruh, zaručuje budova snadnou 

dopravní dostupnost autem i MHD. MAYHOUSE leží mezi stanicemi 

metra C Pankrác a Pražského povstání, s tramvajovou linkou v dosahu. 

Využít lze široké spektrum služeb v okolí.

¬  3 minuty Park Jezerka

¬  3 minuty tramvaj

¬  5 minut  metro C Pražského povstání

 centrum města

¬  7 minut  metro C Pankrác

 OC Arkády Pankrác

¬  25 minut autem na Letiště Praha

In the popular area of Pankrác, directly positioned on the city’s main 

thoroughfare. The building expressly links tenants to Prague’s centre 

and the city’s main ring road guaranteeing easy access by car and public 

transport. MAYHOUSE is located between C-line metro stations, 

Pankrác and Pražského Povstání with a tram stop nearby. 

The surrounding area also includes a wide variety of services.

¬  3 minutes Park Jezerka

¬  3 minutes to the tram stop

¬  5 minutes  to the metro station C Pražského povstání

 to the city centre

¬  7 minutes  to the metro station C Pankrác

 to shopping centre OC Arkády Pankrác

¬  25 minutes to airport by car



Centrální vzduchotechnika 
(čtyřtrubkové fancoilové jednotky) 
s možností individuální regulace

Central air-conditioning system 
(four-pipe fan coil units) 
with possibility of individual regulation 

Snížený podhled s integrovanými svítidly 

Suspended ceiling with integrated lighting

Zdvojené podlahy pro 
strukturovanou kabeláž 

Raised fl oors with fl oor boxes

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

¬  Flexibilní členění prostor open space i uzavřené kanceláře 

¬  Efektivní kancelářský modul 1,35 m 

¬  Centrální rozvod VZT – čtyřtrubkové fancoilové jednotky 
 s možností vlastní regulace

¬  Otevíratelná okna

¬  Externí stínění jihozápadní fasády díky stahovatelným žaluziím

¬  Zdvojené podlahy pro strukturovanou kabeláž a podlahové krabice 

¬  Připojení na optický kabel 

¬  Snížený podhled s integrovaným osvětlením

¬  Světlá výška prostor 3.00 m

¬  3 moderní výtahy

¬  Záložní dieselový zdroj 

¬  Dobíjecí stanice na elektromobily v garážích

¬ Individuální měření energií

¬  Flexible open space layouts or cellular offi  ces

¬  Effective 1.35 m offi  ce module 

¬   Central air-conditioning system (four-pipe fancoil units)
with individual regulation

¬  Openable windows

¬  External shading on both western and southern facades 
with formo sun-blinds

¬  Raised floor with fl oor boxes and structured cabling preparation

¬  Optical cable connectivitiy

¬  Suspended ceiling with integrated lighting

¬  3.00 m of office headroom

¬  3 modern elevators

¬  Backup diesel generator

¬  Electric car charging stations in garage

¬  Individual energy consumption meters

TECHNICAL SPECIFICATION

MAYHOUSE



SLUŽBY

¬  Elegantní centrální recepce

¬  24/7 přístup pomocí magnetických karet

¬  CCTV, EPS

¬  Bezbariérový přístup v celé budově

¬  24h ostraha objektu

¬  Správa budovy přímo v objektu

¬  Podzemní parkovaní 69 míst

¬  Parkování pro návštěvy

¬  Kolárna 

¬  Sklady

¬  Sdílená střešní terasa

SERVICES
¬  Elegant central reception

¬  Magnetic card access

¬  CCTV, EFA systems

¬  Disabled access

¬  24h security service

¬  On-site facility management

¬  69 capacity underground car park

¬  Visitor parking

¬  Bicycle facilities

¬  Storage rooms

¬  Shared roof terrace

MAYHOUSE



5 MINUT
METRO PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ

5 MINUT
METRO PANKRÁC

 1NP/Ground fl oor 490 m2

 2NP/1st fl oor 1410 m2

 3NP/2nd fl oor 1580 m2

 4NP/3rd fl oor 1580 m2

 5NP/4th fl oor 1600 m2

 6NP/5th fl oor 1050 m2



FLEXIBILNÍ ČLENĚNÍ PROSTORU
FLEXIBLE LAYOUTS 

TYPICKÉ PATRO

STANDARD FLOOR LAYOUT

Typické podlaží umožňuje fl exibilní využití ploch a nabízí celkem 

přes 1 580 m2 kancelářských prostor. Každé podlaží může být 

rozděleno mezi více nájemců s nezávislým vstupem a zázemím.

The typical fl oor allows fl exible distribution of units and off ers

over 1 580 sqm of offi  ce space. Each fl oor is divisible between 

several tenants with independent entrances and facilities.

PPPP
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NÁJEMCE / TENANT - 420 m21 NÁJEMCE / TENANT - 400 m2 2

3 NÁJEMCE / TENANT - 410 m2 4NÁJEMCE / TENANT - 350 m2

1580 m2



ORIENTAČNÍ POČET PRACOVNÍCH MÍST
INDICATIVE NUMBER OF WORK STATIONS152

UKÁZKOVÝ 3D SPACE PLAN

Rozdělení typického kancelářského patra až na 4 nájemce

A standard offi  ce fl oor distribution up to 4 tenants

SAMPLE 3D SPACE PLAN

3 4

1

WC WC

2
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CPI Property Group patří k nejvýznamnějším 

realitním skupinám zaměřujícím se na dlouhodobé 

investice, pronájem a správu nemovitostí 

ve střední a východní Evropě a Německu.

E-mail: letting@cpipg.com

Tel.: +420 778 400 400

CPI Property Group is a leading real estate company 

with core activities in CEE and Germany, 

concentrating on long-term investments, 

real estate lease and asset management.

www.mayhouse.cz


