STRzegomska
/ nowy punkt
Zachodni Obszar Biznesu we Wrocławiu
wzbogacił się o nowy budynek
biurowo-usługowy.
U zbiegu ulic Strzegomskiej i Gubińskiej powstał STReet Pointnowoczesny, trzykondygnacyjny obiekt mieszczący lokale
handlowo-usługowe na parterze oraz dwie kondygnacje biurowe.
Konstrukcja budynku umożliwia aranżację biur jako open space
lub podzielenie powierzchni zgodnie z potrzebami najemców.
Na poziomie -1 znajduje się 66 miejsc postojowych.

Oddanie: I kwartał 2021

/ miejsce
STReet Point jest zlokalizowany w południowo-zachodniej
części Wrocławia, w dzielnicy Fabryczna.
To rejon miasta, w którym znalazły swoje miejsce liczne
centra biurowe różnych branż IT, finansów i nowych
technologii.

Lokalizacja jest atutem obiektu.

AOW /
Autostradowa
Obwodnica
Wrocławia

Ulica Strzegomska jest jedną z głównych arterii miejskich,
prowadzącą z centrum Wrocławia do portu lotniczego
Strachowice oraz Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.
W odległości 3,7 km znajduje się dworzec PKP Mikołajów.
Miejsce jest bardzo dobrze skomunikowane z pozostałą
częścią Wrocławia – w odległości 100 m znajdują się
przystanki komunikacji miejskiej.

Port
Lotniczy
Wrocław
Zachodni
Obszar
Biznesu

Autostrada A4

Stare Miasto

WRM /
Wrocławski
Rower
Miejski

W najbliższym sąsiedztwie
obiektu usytuowane
są oddziały banków
i bankomaty, urząd
pocztowy, supermarkety,
apteki i punkty
gastronomiczne.
To serce licznie
zamieszkałej dzielnicy
Nowy Dwór i ważny węzeł
komunikacyjny. Ma to
szczególne znaczenie dla
najemców lokali handlowousługowych.

/ architektura
z charakterem

Forma budynku jest czytelna i prosta – ściśle
podporządkowana funkcjonalności oraz ekonomii
rozwiązań, a jednocześnie dostosowana do uwarunkowań
urbanistycznych.
Elewacje są jasne i rytmiczne, w dużej mierze przeszklone.
Dzięki temu budynek wydaje się lekki i nowoczesny.
Jego bryła, dzięki nieregularnej formie, jest daleka od
monotonii.

/ budynek STReet Point został wyposażony w wiele
nowoczesnych rozwiązań
Inteligentne sterowanie budynkiem

Wysokość parteru 5 metrów

Systemy ochrony przeciwpożarowej

Kompleksowe rozwiązanie, pozwalające zarządzać
i sterować automatyką oraz instalacjami
znajdującymi się w obiekcie, takimi jak:
ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, oświetlenie,
kamery, umożliwiające dopasowanie funkcji
do zmieniających się warunków otoczenia
i potrzeb użytkowników. Gwarantuje to wygodę,
bezpieczeństwo i oszczędność:
– system BMS (Building Management System);
– system kontroli dostępu;
– system monitoringu CCTV.

Kondygnacja parteru o wysokości 5 m sprawia,
że wnętrza są wyjątkowo przestrzenne.

Obiekt wyposażony jest w aktywne i pasywne systemy
ochrony przeciwpożarowej umożliwiające stały
monitoring zagrożenia pożarowego:

Automatyczne drzwi wejściowe
do budynku

Możliwość dowolnej aranżacji doprowadzenia
instalacji klimatyzacyjnej do każdego
pomieszczenia w budynku.

– hydranty wewnętrzne/zewnętrzne.

Dodatkowa wentylacja w lokalach dla
gastronomii

W budynku funkcjonują 3 windy. Jedna obsługuje
kondygnację -1 oraz parter, dwie pozostałe windy
przemieszczają się pomiędzy parterem a drugim
piętrem.

Główne wejście jest automatycznie otwierane
umożliwiając płynne przemieszczanie 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:
– duże fotochromatyczne przeszklenia
w zewnętrznej ścianie elewacji;
– oświetlenie LED w standardzie podstawowym;
– okna są otwierane uchylnie.

Stolarka aluminiowa, dźwiękoszczelna
Aluminiowa stolarka oparta na profilach
zapewniających wysoką dźwiękoszczelność
i znaczną oszczędność energii, spełniających
kryteria dla budynków energooszczędnych.

Kurtyny powietrzne przy wejściach do
każdego lokalu na parterze
System kurtyn powietrznych tworzy osłonę
wentylacyjną, która przy otworzeniu drzwi
utrzymuje klimatyzowane powietrze wewnątrz
pomieszczenia, co znacząco zmniejsza zużycie
energii.

Indywidualna aranżacja klimatyzacji

Lokale dedykowane gastronomii mają dodatkową
instalację wentylacyjną.

Pobór energii elektrycznej w lokalach
na parterze
Biorąc pod uwagę potrzeby lokali
gastronomicznych i usługowych, we wszystkich
lokalach na parterze zaplanowano pobór energii
elektrycznej bez ograniczeń.

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

– 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 ewakuować
ludzi przez chronione drogi ewakuacyjne;
– system SAP – system kontroli przeciwpożarowej
w garażu podziemnym;

Windy pasażerskie

Internet
W budynku zostało 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 indywidualnej identyfikacji wizualnej dla
kluczowych klientów – przestrzenne loga na elewacji.

/ biura
jakich potrzebuje
Twoja firma
Open space czy układ korytarzowy?
Konstrukcja kondygnacji biurowych STReet Point
umożliwia dowolną aranżację pomieszczeń, dostosowaną
do potrzeb Twojej firmy.
W środkowej części budynku znajduje się pion
komunikacyjny, pomieszczenia techniczne i sanitarne,
dzięki czemu przestrzeń biurowa jest maksymalnie
doświetlona. Część okien ma możliwość uchylenia.

/ PARTER

lokale handlowo-usługowe 1533 m2

ul. BUDZISZYŃSKA
Parking dla 66 samochodów
osobowych zlokalizowano w
części podziemnej,
na kondygnacji -1.
LOKAL
Budziszyńska 64
170,61m

Wszystkie wejścia do budynku,
hall, klatki schodowe i garaż są
monitorowane.

LOKAL
Budziszyńska 62A
119,58 m

ul. GUBIŃSKA

antresola
na wysokości
+2 m

/ KONDYGNACJA -1

66 miejsc parkingowych

ul. STRZEGOMSKA

/ KONDYGNACJA 1

powierzchnie biurowe 1310 m2

ul. BUDZISZYŃSKA

BIURO 1.2
199,34 m

BIURO 1.4
147,17 m

BIURO 1.1
92,82 m

BIURO 1.3
149,63 m
BIURO 1.6
99,63 m

BIURO 1.7
83,20 m

BIURO 1.10
90,51 m

BIURO 1.9
113,98 m

BIURO 1.8
250,02 m

ul. STRZEGOMSKA

ul. GUBIŃSKA

BIURO 1.5
83,47 m

/ KONDYGNACJA 2

powierzchnie biurowe 1512 m2
ul. BUDZISZYŃSKA

BIURO 2.2
179,56 m

BIURO 2.4
189,57 m

BIURO 2.5
118,09 m
BIURO 2.3
137,53 m

ul. GUBIŃSKA

BIURO 2.1
124,69 m

BIURO 2.6
171,88 m

BIURO 2.10
118,39 m

BIURO 2.9
113,83 m

BIURO 2.8
117,05 m

ul. STRZEGOMSKA

BIURO 2.7
240,97 m

STREET POINT | BIURO SPRZEDAŻY

t. +48 509 222 888
e. sprzedaz@spectrum.wroc.pl

www.streetpoint.pl

