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LASTADIA OFFICE
ZAŁĄCZNIK DO OFERTY NAJMU POWIERZCHNI
BIUROWEJ
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LOKALIZACJA

M

Lokalizację Lastadia Office można uznać za
unikalną. Biurowiec, zlokalizowany przy ul.
Zbożowej 4 W Szczecinie, położony jest przy
nabrzeżu Odry, skąd rozciąga się przepiękny
widok na Katedrę Św. Jakuba, Stare Miasto,
Zamek Książąt Pomorskich i Wały Chrobrego.
W bliskim sąsiedztwie znajdują się dworce PKP,
PKS oraz liczne przystanki szybkiej komunikacji
miejskiej. Ułatwieniem dla naszych rezydentów
jest również wygodny dojazd do zlokalizowanych
w pobliżu miasta lotnisk, dzięki łatwemu
dostępowi do tras ekspresowych.
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TRANSPORT
PUBLICZNY

WYSZYŃSKIEGO

W pobliżu obiektu przebiegają liczne
linie tramwajowe oraz autobusowe
Najemcy obiektu Lastadia Office mogą korzystać z rozwiniętej
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sieci szczecińskiego transportu publicznego. Najważniejsze centra

M

przesiadkowe znajdujące się w okolicy to:
•

WYSZYŃSKIEGO – przystanki znajdujące się w odległości 5
minut marszu – przystanki linii tramwajowych (A, B, C, G, H)
i autobusowych (52, 62, 70, 76, 806)

•

ENERGETYKÓW - przystanki znajdujące się w odległości 4
marszu – przystanki linii tramwajowych i autobusowych

ENERGETYKÓW
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Moduł I
Powierzchnia netto: 519,06 sqm
Powierzchnia brutto: 545,01 sqm
Piętro I, Sekcja D
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Moduł I
Zdjęcia powierzchni najmu – stan istniejący
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POWIERZCHNIE
WSPÓLNE
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STANDARD WYKOŃCZENIA
POWIERZCHNI
Materiał

Opis

Profil CW 50 , co 40 cm, wypełniony wełną mineralną, gr 50 mm, podwójna płyta GKB z każdej strony ściany
1

Ściany na przestrzeni biur

szpachlowanie w kat. Q3
malowanie do pełnego krycia farbą białą Flugger S2
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Drzwi główne do biur z holu
windowego

Skrzydło PORTA, Oklinowane CPL , rozmiar 1200x 2000
płaskie kolor : EGGER U506 niebieski ażur, gałka stal nierdzewna, zamek patentowy, elektrozaczep rewersyjny wraz z okablowaniem, kontrakton 12V DC
ALARMTECH MC 250 wraz z kołnierzem montażowym
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Ościeżnica kątowa PORTA, metalowe, kątowa duża malowana w kolorze RAL 5011
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Drzwi wewnętrzne

Skrzydło PORTA, Oklinowane CPL , rozmiar 900x 2000
płaskie kolor : antracyt , gałka stal nierdzewna, zamek patentowy, uszczelka opadająca
Ościeżnica kątowa PORTA, metalowe, kątowa duża malowana w kolorze antracyt RAL 7024
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Sufity

Sufit rastrowy z wypełnieniem ROCKFON Pacyfic 600x600x12mm
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Oprawy oświetleniowe

Biura oprawy rastrowe SPECTRA LIGHTING : 600X 600 EQUS PAR 4 X 18 lub LED FLAT SPOTLIGHT 22 24W led 3000K -wpuszczane w sufit.
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Wykładzina dywanowa

Wykładzina LONDON SQUARE KOLOR 1236 , płytka 50 x50
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Wykładzina pcv

AMSRONG SCALA 100 FEATURE, metal oxyde rainbow 20110-154 , płytka 60x90cm
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Floorbox

Legrand/ wyposażony w 4 gniazda dedykowane 4 gniazda podstawowe, 4 x RJ,
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Osprzęt elektryczny

BECKER, linia Fiorena, gniazdo elektryczne
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Sieć LAN

Kategoria 6a , podłączenie punktu
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Klimatyzacja wewnętrza

Klimatyzacja oparta o urządzenia i sterowniki DAIKIN

12

Wentylacja bytowa

Wentylacja oparta o urządzenia wentylacyjne VBW z wymiennikiem obrotowym zapewniająca wydajność min. 30m³/h/pracownika
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- DANE PODSTAWOWE

Klasa odporności pożarowej: B
Kategoria zagrożenia ludzi - ZL I
Technologia wykonania: konstrukcja żelbetowa słupowo-ryglowa

ZASILANIE BUDYNKU

Rodzaj ścian nośnych: żelbetowe
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- DANE KONSTRUKCYJNE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- WYPOSAŻENIE BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA

Schody wewnętrzne: żelbetowe prefabrykowane
Konstrukcja dachu: płaski żelbetowy
Pokrycie dachu: membrana PVC
Instalacja elektryczna TN-S (3-fazowa) i niskoprądowa (w tym: SKD,
SSWiN, SAP, BMS, CCTV)
Internet
Instalacja odgromowa
Instalacja C.O.
Wentylacja i klimatyzacja mechaniczna
Hydranty wewnętrzne
Dźwigi osobowe - 6 szt.
Ścianki działowe z płyty kartonowo-gipsowej o klasie odporności
pożarowej EI30
Ścianki działowe murowane o klasie odporności pożarowej EI60

INTERNET

Dostawcy: ORANGE, T-MOBILE, POLKOMTEL, LANTECH

Ogrzewanie: węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci
ciepłowniczej SSC SEC, 20°C temp. wewnętrzna przy -20°C
na zewnątrz.
HVAC

Dla każdego segmentu budynku przewidziano osobną wydzieloną
instalację z własnym agregatem wody lodowej i centralą wentylacyjną.
Wentylacja: mechaniczna, 2-biegowa z odzyskiem ciepła,
z założeniem wymiany na poziomie 30 m3/h na osobę przy przyjęciu 10
m2 powierzchni na osobę.
Klimatyzacja: agregaty chłodnicze zlokalizowane na dachu,
25± 1°C temp. wewnętrzna przy +30°C na zewnątrz.

Stropy żelbetowe o klasie odporności pożarowej EI120
Drzwi akustyczne 24/27 dB firmy PORTA
System Kontroli Dostępu - Roger grade'u drugiego
System Sygnalizacji Włamania i Napadu Satel grade'u drugiego
System kamer przemysłowych CCTV firmy Novus z rejestratorem obrazu
SYSTEMY NISKOPRĄDOWE
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Rodzaj stropów: masywny, żelbetowy, wylewany na mokro

Agregat prądotwórczy CAGEN MTU TCA 700P z silnikiem
wyskoprężnym typu 1600 G70F 12V z automatycznym przełączeniem
podczas przerwy w dostawie prądu za pośrednictwem układu
samoczynnego załączania SZR
UPS - urządzenia budynkowe (serwerownia dystrybucyjna, szafy
dystrybucyjne, budynkowe)
Gniazda DATA (czerwone - gwarantowane) na obwodach
podstawowych R oraz podstawowych P.
LAN kat. 6A oraz światłowód

BMS Ifter InPro obejmujący monitoring najważniejszych urządzeń w
budynku
System Sygnalizacji Pożarowej wyposażony w czujniki automatyczne (FAPOT 420 Bosch), wskaźniki zadziałania (WZ-31 POLON ALFA), ręczne
ostrzegacze pożarowe (FMC 210-DM Bosch), moduły monitorujące i
oddymiające (FCP 401 Bosch) i czujniki specjalne. Centrale pożarowe
Bosch FPA-5000 adresowalne, pętlowe, pracujące w sieci z
wykorzystaniem oprogramowania wizualizacyjnego.

STANDARD
TECHNICZNY
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DANE KONTAKTOWE
Rafał Proczek
+48 660 540 693
rafal.proczek@greenstoneam.com

Greenstone Sp. z o.o. (“Greenstone”) reserves that:
(1) This presentation / particular is not an offer or contract, nor part of one. You should not rely on statements by Greenstone in the particular or
by word of mouth or in writing (“Information”) as being factually accurate about the property, its condition or its value. Greenstone has no authority
to make or give any representations or warranties about the property, and accordingly any information given is entirely without responsibility on the
part of Greenstone.
(2) The provided areas, measurements and distances are approximate. The descriptions, photographs and plans are for guidance only and the
photographs represent only certain parts of the property as they appeared at the time they were taken.
(3) Any reference to alterations to, or use of, any part of the property does not mean that any necessary planning, building regulations or other
consents have been obtained. A buyer must find out by inspection or in other ways that these matters have been properly dealt with and that all
information is correct.
(4) This presentation / particular is strictly confidential, and recipients must not disclose any written or verbal information provided to them in this
presentation / particular or thereafter to any third party, without the prior written consent of an authorised Greenstone representative.

