
Strona główna /  Zielone budynki biurowe / Centrum Biurowe Neptun

Opis
Centrum Biurowe Neptun (CBN) to najnowocześniejszy obiekt biurowy
klasy A w Gdańsku zrealizowany przez międzynarodową firmę Hines.
Budynek powstał z myślą o tych najemcach, którzy poszukują
przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy oraz nowoczesności,
która przejawia się nie tylko w rozwiązaniach inżynieryjnych, ale także w
odpowiedzialnym podejściu do środowiska naturalnego. Centrum
Biurowe Neptun już stał się najbardziej wyróżniającym budynkiem
biurowym w Trójmieście i jednocześnie wizytówką dzielnicy Wrzeszcz.

Centrum Biurowe Neptun 80-244 Gdańsk, al. Grunwaldzka 107

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

449 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: -

2

80-244 Gdańsk, al. Grunwaldzka 107

Dostępna powierzchnia:

449 m2

Informacje o budynku
Kategorie: Zielone budynki biurowe

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 14760 m

Dostępna powierzchnia : 449 m

Biura do wynajecia : -

2

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

-

Dodany faktor: -

file:///
file:///office-building-offices-to-let/zielone-budynki-biurowe
file:///
file:///media/cache/39/default_full/uploads/media/default/0001/39/0bdb80eae00ebc02e8043336e25366d348c0fb62.jpeg 


Zielone Dane
Projekt architektoniczny, technologia budowy oraz zastosowane
energooszczędne rozwiązania w CBN pozycjonują budynek wśród tzw.
„zielonych budynków”, czyli obiektów uznanych za przyjazne
środowisku i użytkownikom.

Eko-architektura:

Powierzchnie biologiczne czynne i tarasy zielone zmniejszające
przegrzewanie budynku oraz zwiększające retencję wody.
Przeszklone elewacje zapewniające dobre doświetlenie światłem
naturalnym.
Fasada o wyższej izolacyjności akustycznej

Eko-lokalizacja

Dostępność do miejskich środków komunikacji publicznej pozwalająca
na ograniczenie prywatnego transportu samochodowego.
Udogodnienia (handel, usługi) w bezpośrednim pobliżu budynku.
Przebiegająca ścieżka rowerowa.

Eko-wydajność

Stanowiska do ładowania pojazdów z napędem elektrycznym.
Parking dla rowerów.
Włączniki światła reagujące na ruch.
Iluminacja budynków oparta na systemie inteligentnych central
sterujących oświetleniem LED.
Zaawansowany sposób sterowania oświetleniem z wykorzystaniem
systemu BMS.

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

-

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: -

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu - -

Podziemny 159 miejsc -

Dodatkowe informacje
Rok budowy: 1 grudnia 2013

Rok odnowienia: -

Najemcy: Citi Handlowy, Budimex
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Usługi

Specyfikacja
Dane Techniczne

Usługi świadczone w budynku

Zasilanie

Winda

Powierzchnie handlowe Restauracja Transport publiczny w pobliżu Parking w czynszu

System klimatyzacji Światłowody System zarządzania budynkiem
(BMS)

Czujniki dymu/kurzu
Wykładzina

Sufit podwieszany Atrakcyjny design części
wspólnych

Podłogi techniczne Zraszacze
Kontrola dostępu

Ochrona Recepcja

Zasilanie awaryjne

Winda
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