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Popis
Tvarem žárovky inspirovaný projekt, jehož fasáda bude připomínat
tekoucí vodu, to je projekt Edison v samém centru Brna mezi ulicemi
Koliště, Vlhká a Cejl. Budova má šest pater vyčleněných pro více než
400 parkovací míst, dvě patra nákupních galerií a tři patra pro kanceláře
a administrativní prostory. Poslední dvě patra jsou vyhrazena pro byty a
část i pro kulturu. Čtyři patra budou podzemní a devět nadzemních.
Takzvaný organický skleněný plášť, mající dvě funkce, hraje zásadní roli
v architektonickém návrhu projektu Vlhká. První funkcí je, že ochrání
objekt před hlukem z ulice a okolí. Také ho zabalí do dvojitého pláště,
čímž umožní budovu v létě lépe ochlazovat řízeným prouděním vzduchu
a v zimě oteplovat pomyslným skleníkovým efektem. Budova se bude

Edison Centrum Brno, Koliště / Vlhká

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

891 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: -

2

Brno, Koliště / Vlhká

Volné prostory:

891 m2

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Plánovaná výstavba

kancelářské prostory v
celkové :

10090 m

Volné prostory : 891 m

Kanceláře k pronájmu : -

2

2

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

-
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chovat jako inteligentní zelený dům, který nebude vytvářet žádné
znečištění. Tato multifunkční budova s 13 000m2 k pronájmu bude
ojedinělou stavbou v samém centru Brna, druhém největším městě
České republiky a bude se podílet na jedinečnosti tohoto města
bohatého na památky, kulturní zařízení, ve kterém se konají významné
veletrhy a v neposlední řadě v něm sídlí centrum soudní moci.

Dodací faktor: -

Status obsazenosti: -

Finanční informace
Office Rental Fee: -

Poplatek za služby: -

Minimální doba pronájmu: -

Finanční garance: -

Kalkulátor nájemného »

Parkoviště
Typ parkoviště Prostory Parkoviště zdarma

Pozemní parkoviště - -

Podzemní - -
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