Gamtos įkvėptas produktyvumas

GAMTOS ĮKVĖPTAS
PRODUKTYVUMAS
Verslo centras statomas pagal žaliojo pastato
ﬁlosoﬁją, siekiant užtikrinti maksimaliai
efektyvią darbo vietą sėkmingam ir ilgalaikiam
verslui.
Didžiausias A klasės verslo centras Kaune.
Bendras plotas – 11 tūkst. kv. m.

ŽALIOJO PASTATO
FILOSOFIJA
Neries krantinėje augantis verslo centras kuriamas pagal
žaliojo pastato produktyvumo ﬁlosoﬁją. Šios modernios
pasaulinės koncepcijos pagrindas – sveika ir motyvuojanti
darbo aplinka.
Pagrindiniai produktyvumo elementai, užtikrinantys išskirtinės kokybės darbo
sąlygas – vidaus patalpų oro kokybė, aukštas pralaidumas dienos šviesai, žemas
triukšmo lygis, išskirtinė pastato lokacija, darbo vietos lauke ir puikus vaizdas
pro langą – yra įgyvendinami pasitelkiant pažangias ir gamtai draugiškas
technologijas.

ATGIMSTANTI KAUNO NERIES
KRANTINĖS ISTORIJA
Kauno unikalumas – pro miestą tekančios dvi didžiausios
Lietuvos upės, kurios šimtmečiais buvo svarbiausias miesto
augimo ir klestėjimo pagrindas. Prie Neries ir Nemuno
kūrėsi pirmosios gyvenvietės Kaune, o vėliau miesto
ekonominis, kultūrinis ir socialinis gyvenimas buvo
nulemtas laivybos kelio iš Kauno į Karaliaučių ir Dancingą.
Naujasis verslo centras siekia atkurti klestinčios
verslo erdvės idėją. Išskirtinė pastato vieta,
unikali jos atmosfera ir žaliojo pastato ﬁlosoﬁja
sukuria ypatingą vietą produktyviam darbui.

VERSLO IR GAMTOS DARNA
Verslo centro kuriamas pagal modernias pasaulines verslo pastatų
vystymo tendencijas – yra darniai integruotas į gamtą. Centras yra
saugomo ES „Natura 2000“ ekologinio tinklo teritorijoje.
Verslo centro vieta:
·

Neries krantinė Jonavos gatvėje

·

Mažesnio intensyvumo eismas

·

Patogus privažiavimas iš autostrados

·

Šalia Kauno senamiesčio:
Automobiliu

Autobusu

Dviračiu

Pėsčiomis
mėgaujantis
Neries pakrante

3 min.

5 min.

7 min.

15 min.

·

Šalia istorinė Kauno pilis ir vaizdinga Nemuno ir Neries upių Santaka

·

Netoliese įsikūrę visi pagrindiniai Kauno universitetai

·

Šalia verslo centro nutiestas dviračių takas.

Nepaisant dydžio, verslo centre nėra ilgų koridorių ar kitų mažai
naudojamų patalpų – kuriama racionali erdvė produktyviam darbui.

{

DIDŽIAUSIAS NAUJAS VERSLO
CENTRAS KAUNE
Bendras pastato plotas – 11 000 kv. m.
Nuomojamas plotas yra 9 960 kv. m., vieno aukšto plotas – 830 kv. m.
Trys pastatai su atskirais įėjimais.
Lankstus biurų išplanavimas ir pilnas patalpų įrengimas.
Erdvi 350 kv. m. kavinė darbuotojams ir verslo centro svečiams.
Konferencijų salė skirta renginiams iki 120 dalyvių.
Dušai ir persirengimo patalpos.
Pastato teritorijos apsauga 24/7.

ERDVI NEMOKAMA AUTOMOBILIŲ
STOVĖJIMO AIKŠTELĖ
270 vietų automobiliams (1 vieta – 37 kv. m pastato ploto)
50 vietų dviračių statymui
10 stovėjimo vietų motoroleriams ir motociklams
Patogus privažiavimas prie verslo centro iš gatvės pusės
Automobilių parkavimo aikštelė po stogu bei erdvi antžeminė
stovėjimo aikštelė
Parkingas – nemokamas
Papildomos parkavimo vietos šalia verslo centro
Elektromobilių įkrovimo vieta

GAMTOS ATSPINDYS
ARCHITEKTŪROJE
Gamtą atspindintys architektūriniai sprendimai: pastato išorėje
dominuoja natūralios medžiagos ir spalvos, o verslo centro įėjimai
atkartoja upės bangas. Lengvumo pojūtį interjerui ir eksterjerui
suteikia stiklo konstrukcijos.

Pastatas atrodo lyg levituojantis ore ar esantis and kolonų,
o pro jas aiškiai matosi Neris. Pastatas pasižymi lengvumu,
ritmiškumu, dinamišku sudalinimu į tarsi upės tekėjimo
bangas. Toks sprendimas kilo iš moderniosios architektūros
žaliosios idėjos.
Architektas Algimantas Kančas

FUNKCINĖS VERSLO CENTRO
SAVYBĖS
Šiuolaikinė kondicionavimo sistema –
ekonomiška ir draugiška aplinkai.
Patalpos kondicionuojamos šalto ir
karšto vandens, cirkuliuojančio
sistemoje, pagrindu.
Atskiros vėdinimo sistemos biuruose,
konferencijų salėje, kavinėje,
atriumuose.

Pakeliamos grindys leidžia lengvai
keisti biuro įrangos vietą ir elektros
šaltinių paskirstymą erdvėje.
Erdvūs atriumai.
Panoraminiai liﬅai.
Šalia šviesolaidinio internetinio
trasos, interneto sparta – iki 10 GB.

Natūrali dienos šviesa beveik visose
darbo vietose. Vidinės žaliuzės.

Neries vandens naudojimas
aušinimui (river cooling).

Atsidarantys langai.

Optimalios eksploatacijos išlaidos.

Galimybė įrengti patalpų drėkinimą.

PRODUKTYVIAI DARBO DIENAI
Nuo pat pradžių verslo centras buvo kuriamas galvojant apie jame
dirbsiančių žmonių gerovę:
·
Gaivus oras per atvirus biuro langus ir kokybiška vėdinimo sistema
pastato viduje.
·
Gausu natūralios dienos šviesos, kurią bet kuriuo paros metu papildo
efektyvi apšvietimo sistema.
·

Vidaus temperatūros reguliavimas pagal poreikius.

·

Įrengtos darbo ir poilsio zonos Neries krantinėje.

·
Lengvas susisiekimas pėsčiųjų ir dviračių takais. Įrengtos dviračių
stovėjimo vietos.
·
Patogi vieta mieste – netoli senamiestis, šalia prekybos centras,
o pačiame pastate veikia kavinė.
·

Įkvepiantys miesto panoramos ir upės tėkmės vaizdai pro langą.

KŪRYBIŠKAM DARBUI LAUKE
Vienintelis verslo centras Kaune, įsikūręs Neries krantinėje. Joje įrengtos darbo
zonos ir žaliosios terasos sukuria įkvepiančias darbo vietas už pastato ribų.
Neformali erdvė stiprina darbuotojų bendrumo jausmą ir prisideda prie įmonės
vidinės kultūros stiprinimo. Čia gali būti ir ramaus susikaupimo, ir triukšmingo
kūrybinio proceso vieta.
Tyrimais įrodyta, kad darbo aplinkos pakeitimas padeda sumažinti stresą,
skatina įkvėpimą ir pagerina darbo našumą. Produktyvumą užtikrins ne tik
energijos suteikianti vaizdinga aplinka greta Neries, bet ir spartusis bevielis
internetas.
Verslo centras skatina žmonių bendravimą ir įkvepia naujoms idėjoms.

INFRASTRUKTŪRA
PRIE VERSLO CENTRO
Prekybos centras – 1
Viešojo transporto stotelės – 2
Kavinės – 3
Bankas, bankomatas – 3
„Citybee“ automobilių vieta – 4
„Citybee“ dviračių vieta – 5
Žalgirio arena – 1

COKOLINIS AUKŠTAS

Jonavos g.

Neris River

AUKŠTO PLANAS

Neris River

1

Kavinė 329 m²

Konferencijų salė 485 m²

806 m²

817 m²

Jonavos g.

AUKŠTŲ PLANAI

Neris River

2, 3 ir 4

840 m²

815 m²

840 m²

Jonavos g.

KONTAKTAI
UAB „REES nekilnojamasis turtas“
Vaidas Mockus

Miško g. 23, Kaunas

mob.

+370 657 87113

e-mail

vaidas@rees.lt

