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Popis
Green Point na křížení ulic Plzeňské a Mozartovy má být další
certifikovanou zelenou stavbou v metropoli. Návrh ateliéru AHK
architekti zahrnuje například atrium do výše budovy s denním světlem a
střešní zelenou terasu. Stavba by tak měla být hotová do léta 2014.

Popis lokace
Stanice metra B Anděl, vzdálená jen několik minut chůze, zajišťuje spolu
s uzlovými tramvajovými zastávkami snadný přístup do a ze všech částí

Green Point Praha, Mozartova

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

-
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: -

Praha, Mozartova

Informace o prostorech
Office Building Category: Zelené kancelářské budovy

Status budovy: Plánovaná výstavba

kancelářské prostory v
celkové :

7639 m

Volné prostory : -

Kanceláře k pronájmu : -

2

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

-

Dodací faktor: -

Status obsazenosti: -
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Prahy. Autobusové nádraží Na Knížecí lze využít nejen v rámci dopravy
po Praze, ale umožňuje také snadné cestování do západní části České
republiky. 
Stanice Praha - Smíchov spojuje oblast s hlavním vlakovým nádražím a
jen podtrhuje snadnou dopravní dostupnost GREEN POINTu.

Green Office Data
EFEKTIVNÍ NAKLÁDÁNÍ S ENERGIEMI
Nízkoenergetické systémy klimatizace, větrání a vytápění s rekuperací
tepla a chlazení
Indukční trámy s rozvody čerstvého vzduchu, chlazení a tepla
Výkonné osvětlení s nízkou spotřebou energie
Zastínění na exponovaných fasádách
Vysokorychlostní výtahy s regenerací energie
Samostatné měření energií, vody, chlazení a tepla 

EFEKTIVNÍ NAKLÁDÁNÍ S VODOU
Zadržování deštové vody a její využití pro závlahu zeleně, splachování
toalet a chlazení
Úsporné baterie
Úsporné sprchy s technologií air-power
Efektivní systém zavlažování zeleně 

MATERIÁLY A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
Nízká rychlost proudění vzduchu, zdravé a klidné prostředí
Recyklace stavebních odpadů
Využití místních materiálů
Využití recyklovaných materiálů
Třídění odpadu
Meterologická stanice na střeše budovy

DISPOZICE / VYBAVEBÍ
Kanceláře open space s flexibilním uspořádáním
Hlavní recepce

Finanční informace
Office Rental Fee: -

Poplatek za služby: -

Minimální doba pronájmu: -

Finanční garance: -

Kalkulátor nájemného »

Parkoviště
Typ parkoviště Prostory Parkoviště zdarma

Pozemní parkoviště - -

Podzemní - -

Doplňující informace
Rok výstavby: 1. prosince 2013

Rok rekonstrukce: -

Nájemci: -

file:///kalkulator-najemneho/Green-Point


Služby

Specifikace
Technické údaje

Služby v budově

Zvedací plošina / Výtah

Atrium se živou zelení 
24-hodinová ostraha
3 panoramatické výtahy 
Bezbariérový přístup
Zázemí pro cyklisty se sprchami a skříňkami
Parkování pro hybridní a elektrická vozidla

Banka Bar Business Club Kavárna
Bankomat Kino Konferenční centrum Fitness
Hotel Lékárna Pošta Restaurace
Maloobchodní galerie v okolí Supermarket Bazén

Koberce Dělící stěny Protipožární systém HVAC sytém
Automatický protipožární
systém

Kamerový systém Zvýšená podlaha Kontrola přístupu podle zón
Závěsný strop

Ostraha Recepce

Vysokorychlostní výtahy


	This site uses cookies to store information on your computer.
	Green Point
	Necessary Cookies
	Informace o prostorech

	Analytics
	Popis

	Marketing
	Popis lokace

	Social Sharing Cookies
	Finanční informace
	Green Office Data
	Parkoviště
	Doplňující informace
	Služby
	Specifikace
	Technické údaje
	Služby v budově


	Your choice regarding cookies on this site
	Zvedací plošina / Výtah



