












Inteligentne sterowanie budynkiem
kompleksowe rozwiązanie, pozwalające zarządzać  
i sterować automatyką oraz instalacjami znajdującymi 
się w obiekcie, takimi jak: ogrzewanie, wentylacja, 
oświetlenie, kamery, pozwalając dopasować funkcje 
do zmieniających się warunków otoczenia i potrzeb 
użytkowników, gwarantując wygodę, bezpieczeństwo 
i oszczędność:
– system BMS (Building Management System) 
– system kontroli dostępu 
– system monitoringu CCTV.

Automatyczne drzwi wejściowe  
do budynku
główne wejście będzie automatycznie otwierane 
umożliwiając płynne przemieszczania się 
użytkowników obiektu.

Lobby
w budynku wysokiej klasy nie może zabraknąć lobby 
– eleganckie komunikacyjne centrum, w którym 
krzyżują się drogi wszystkich użytkowników budynku.

Portier
o bezpieczeństwo i komfort użytkowników zadba 
portier nadzorujący ruch osób wchodzących  
i wychodzących z budynku. 

Dostęp do światła dziennego, 
oświetlenie, uchylne okna:
–  światło dzienne zagwarantują duże, 

fotochromatyczne przeszklenia w zewnętrznej  
ścianie elewacji;

–  w standardzie podstawowym zaplanowano 
oświetlenie LED;

– okna będą otwierane uchylnie.

Stolarka aluminiowa, dźwiękoszczelna
w budynku zastosowano stolarkę aluminiową opartą 
na systemach profili aluminiowych które zapewniają 
wysoką dźwiękoszczelność i znaczną oszczędność 
energii, spełniają bowiem kryteria określone dla 
budynków energooszczędnych. 

Wysokość parteru 5 m
kondygnacja parteru o wysokości 5 m sprawia,  
że pomieszczenia są wyjątkowo przestrzenne. 

Kurtyny powietrzne przy wejściach  
do każdego lokalu na parterze 
system kurtyn powietrznych tworzy osłonę 
wentylacyjną, która przy otworzeniu drzwi utrzymuje 
klimatyzowane powietrze wewnątrz pomieszczenia. 
Dzięki temu możliwe jest znaczne zminimalizowanie 
kosztów energii. 

Indywidualna aranżacja klimatyzacji
możliwość dowolnej aranżacji doprowadzenia 
instalacji klimatyzacji do każdego pomieszczenia  
w budynku.

Dodatkowa wentylacja w lokalach  
dla gastronomii
lokale dedykowane gastronomii mają dodatkowe 
instalacje wentylacyjne.

Pobór energii elektrycznej  
w lokalach na parterze
we wszystkich lokalach na parterze zaplanowano 
pobór energii elektrycznej bez ograniczeń, biorąc 
pod uwagę zwiększone potrzeby energetyczne lokali 
usługowych typu gastronomia.

Rezerwowe zasilanie elektryczne
w budynku zaplanowano rezerwowe zasilanie 
elektryczne zapewniające funkcjonowanie urządzeń 
podczas zaniku napięcia w podstawowym źródle 
zasilania.

Systemy ochrony przeciwpożarowej
obiekt wyposażony jest w aktywne i pasywne  
systemy ochrony przeciwpożarowej umożliwiające 
stały monitoring zagrożenia pożarowego:
–  oddymiane garaże – instalacja wentylacji 

oddymiającej, która zapewnia odpowiednie warunki 
do krótkotrwałego przebywania ludzi w garażach;  
w przypadku pożaru usuwa dym z intensywnością, 
która  pozwala w odpowiednim czasie na ewakuację 
ludzi na chronionych przejściach i drogach 
ewakuacyjnych;

–  system SAP – system kontroli przeciwpożarowej  
w garażu podziemnym;

– hydranty wewnętrzne/zewnętrzne.

Windy pasażerskie
w budynku przewidziano 3 windy. Jedna obsługiwać 
będzie kondygnację -1 oraz parter, dwie pozostałe 
windy przemieszczać się będą pomiędzy parterem  
a drugim piętrem budynku.

Internet
w budynku zostanie rozprowadzone łącze 
światłowodowe z opcją dostępu do wszystkich 
dostawców.

Fitout
przygotowanie lokali biurowych na wszystkich etapach 
technicznych i aranżacyjnych pod indywidualne 
potrzeby najemców.

Identyfikacja wizualna 
możliwość indywidulanej identyfikacji wizualnej dla 
kluczowych klientów – przestrzenne loga na elewacji 
oraz system wyświetlaczy diodowych dookoła 
budynku.
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t. 0048 605 878 842
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