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Opis
Green Day to projekt nowoczesnego budynku biurowego o łącznej
powierzchni użytkowej ponad 15 000 mkw (w tym około 14 000 mkw
powierzchni biurowej do wynajęcia). Budynek składać się będzie z
siedmiu kondygnacji naziemnych i dwóch podziemnych. Powierzchnia
typowego piętra wynosić będzie około 2430 mkw. Do dyspozycji
przyszłych najemców budynku oddanych zostanie 218 podziemnych
miejsc parkingowych. Biurowiec powstanie z wykorzystaniem licznych
ekologicznych rozwiązań, w tym między innymi energooszczędnego
oświetlenia, energooszczędnego układu grzewczo-chłodzącego,
nowoczesnej technologii odzysku ciepła do kondygnacji podziemnych
oraz racjonalnego wykorzystania zasobów. W kompleksie biurowym

Green Day 50-382 Wrocław, Szczytnicka 9

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

13.780 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 300 m
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50-382 Wrocław, Szczytnicka 9

Dostępna powierzchnia:

Wynajęty

Informacje o budynku
Kategorie: Zielone budynki biurowe

Status budynku: W budowie

Całk. powierzchnia biurowa : 14500 m

Dostępna powierzchnia : 13.780 m

Biura do wynajecia : -
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2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

300 m

Dodany faktor: 5 %

2
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znajdować się będą ponadto dodatkowe udogodnienia m.in.: parking
dla rowerów, zielone patio z punktami gastronomicznymi, bankomat
oraz kiosk.

Opis lokalizacji
Budynek biurowy Green Day powstanie na doskonale wyeksponowanej
działce na zbiegu ulic Wyszyńskiego i Szczytnickiej pomiędzy centrum
miasta, a Placem Grunwaldzkim. Lokalizacja zapewnia doskonały
dostęp do środków komunikacji miejskiej – liczne przystanki
tramwajowe i autobusowe w bezpośrednim sąsiedztwie biurowca.
Bliskość dwóch większych miejskich arterii komunikacyjnych: ulicy
Wyszyńskiego oraz Grunwaldzkiej zapewnia świetne skomunikowanie
budynku z pozostałymi częściami miasta.

Zielone Dane
Jakość środowiska wewnętrznego

Wydajna wentylacja – 30% więcej świeżego powietrza,
Doskonały dostęp do światła naturalnego i widoków zewnętrznych,
Indywidualna kontrola temperatury i nawiewu powietrza,
Stojaki na rowery i prysznice dla rowerzystów.

o 30%
mniejsze zużycie wody

Mniejsze zużycie wody 
Wodooszczędna armatura, toalety i bezwodne pisuary.
W trakcie budowy wykorzystywane są materiały wydobywane i
produkowane regionalnie,
Elementy drewniane i produkty na bazie drewna zastosowane w
budynku pochodzą z certyfikowanych upraw (FSC).

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

-

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: 60 Miesiąc

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu - -

Podziemny 218 miejsc -

Dodatkowe informacje
Rok budowy: 1 grudnia 2013

Rok odnowienia: -

Najemcy: -
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Specyfikacja
Dane Techniczne

Okna

Usługi świadczone w budynku

o 75%
odpadów poddanych recyklingowi

W trakcie budowy wykorzystywane są materiały wydobywane i
produkowane regionalnie,
Elementy drewniane i produkty na bazie drewna zastosowane w
budynku pochodzą z certyfikowanych upraw (FSC).

System zarządzania budynkiem
(BMS)

Czujniki dymu/kurzu Światłowody System klimatyzacji
Podłogi techniczne Wykładzina Podział ścianami

Sufit podwieszany

Otwierane okna

Recepcja Ochrona
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