Charakterystyka budynku
PGK Centrum II

Kompleks budynków biurowych PGK Centrum
położony jest w środkowo - zachodniej części
miasta przy skrzyżowaniu ul. Marcelińskiej
z ul. Bułgarską, główną arterią komunikacyjną
w pobliżu Stadionu Miejskiego, gruntownie
przebudowaną przed EURO 2012. Lokalizacja
kompleksu biurowego jest niezwykle
korzystna, gdyż umożliwia łatwy i szybki
dojazd do najważniejszych instytucji i
obiektów miasta w ciągu zaledwie 15 minut.
Gościom odwiedzającym biura dojazd
do lotniska Ławica zajmie zaledwie kilka
minut, a osiągnięcie drogi szybkiego ruchu
S11 i Autostrady Wolności około 10 minut.
Atutem lokalizacji biurowców, oprócz dobrej
komunikacji, jest również położenie z dala
od wielkomiejskiego zgiełku, nieopodal
rekreacyjnych terenów Lasku Marcelińskiego.

PGK II to budynek biurowy klasy A
z 12 kondygnacjami nadziemnymi
i 3 kondygnacjami podziemnymi, o łącznej
powierzchni użytkowej 14 500 m.kw.,
w tym 8700 m.kw. powierzchni biurowej
przeznaczonej do wynajmu. Jego
architektura utrzymana jest w nowoczesnej,
niepowtarzalnej i ponadczasowej stylistyce,
dzięki czemu bryła budynku na trwałe
wpisała się w otaczającą go tkankę miejską.
Całkowicie przeszklona fasada zapewnia
dobre doświetlenie powierzchni biurowych,
a szkieletowa konstrukcja budynku możliwość elastycznego i efektywnego
kształtowania modułów powierzchni
biurowych. Dzięki temu w ofercie
Wynajmującego znajdują się lokale
biurowe o zróżnicowanych powierzchniach
obejmujących zarówno powierzchnie
typu „open space”, jak również gabinety
managerów, salki konferencyjne, sale
spotkań i strefy relaksu.
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Klimatyzacja
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna wraz z instalacją oddymiającą
System kontroli dostępu
System telewizji przemysłowej (CCTV)
System sygnalizacji pożarowej (SAP) połączony z PSP
Winda pożarowa
Dźwiękowy System Ostrzegania (DSO)
Bramy przeciwpożarowe na kondygnacjach garażowych
Building Management System (BMS)
Okablowanie strukturalne oraz szkielet światłowodowy
W pełni wyposażona Kolokacja dla operatorów telekomunikacyjnych
Sufity podwieszone, wysokość biur 3,0 m
Podłogi techniczne na wybranych kondygnacjach
Podziemna hala garażowa ze 150 miejscami parkingowymi
Tarasy w poziomie 9 piętra oraz balkony na każdej kondygnacji
Sala konferencyjna na 150 osób
Kantyna dla pracowników z możliwością jednoczesnego spożywania posiłków
dla ok. 130 osób
Salka konferencyjna na 15 osób przy kantynie, z możliwością serwowania
cateringu przez obsługę kantyny
Szatnie dla rowerzystów z wieloma prysznicami i toaletami
Stojaki dla rowerów w hali garażowej i przy fasadzie budynku (ponad 100 miejsc)

