ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР
ЗА ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

Логистичният център на ул. “Москва” 8 в град Силистра е модерна и многофункционална
сграда с много добра локация. Тя е построена по проект MIS CODE 564 “ Преодоляване на
различията – Интегрирана бизнес инфраструктура и услуги в района Силистра – Кълъраш“,
финансиран по програма Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-201г.
Проектът се реализира от СНЦ „Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ) –
клон Силистра“ в партньорство със Силистренската Търговско-промишлена палата, Окръжен
Съвет и Агенция по заетостта, Кълъраш/ Румъния/.
Сградата е леснодостъпна от всички посоки на града. Намира се в непосредствена
близост до Автогарата и централния парк в Силистра, до офисите на повечето държавни и
общински институции, както и до някои от най-посещаваните хотели: “Дръстър” и “Виена”.
За вашето удобство, комфорт и сигурност в наетите офис площи допринасят луксозният
интериор и функционалното разпределение на пространството, вложените висококачествени
материали в инсталациите и оборудването на офисите, подземен паркинг с 15 паркоместа,
рецепция, система за контрол на достъп и 24 часова охрана и видеонаблюдение на сградата.

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функционалното и пространствено решение на „Логистичен център за подкрепа на
предприемачеството” е съобразено с всички технологични и функционални изисквания за
сгради от този тип. Основната комуникация е в южната част на сградата посредствум
двураменна стълба и асансьор съобразен с изискванията за хора в неравностойно положение.
Евакуационният изход е от североизточната страна на сградата. Сградата е двуетажна със
сутерен и в нея са поместени:
- подземен паркинг с 15 паркоместа с подход през рампа, техническо и складови
помещения. До него достигат стълбище и асансьор, отделени от паркинга с две
последователни врати с висока граница на пожароустойчивост.
- първи етаж - две отделни помещения с пряк достъп от входа, обширно фоайе с
охрана, изложбена и експозиционна зала със санитарни възли за посетители, техническо ел.
помещение, кетъринг зона с места за хранене и обособена кухня, санитарно-битови
помещения за персонала, складови помещения, открита тераса, офис със санитарен възел.
- втори етаж – две конферентни зали с 50 и 30 места, отделени с плъзгаща се врата, с
възможност за ползване на 80 места, просторно фоайе, архив, сървър помещение, четири
офиса, тераса.
Сградата е климатизирана и сертифицирана като обект с висока степен на енергийна
ефективност.

ПРЕДИМСТВА
КОМФОРТ
Сградата предлага уют и комфорт за работещите в офисите,
както и възможност за провеждане на семинари с кетъринг
обслужване. Логистичният център предлага wi-fi. Екипът ни ще
отговори своевременно на всички ваши въпроси и ще намери
решение при всяка ситуация. Ние работим съвместно с колегите си
от Кълъраш, Румъния за осигуряване на техническа помощ на
бизнес проекти.
ЛОКАЦИЯ
Благодарение на чудесното си местоположение – в широкия център
на Силистра, до централната зелена зона Дунавски парк, в близост
до автогарата, на основна пътна артерия ул.”Москва”, с подземен
паркинг с 15 паркоместа- сградата е леснодостъпна дори и в
пиковете часове на деня.
СИГУРНОСТ
За вашата сигурност гарантират охрана и видеонаблюдение на
сградата и прилежащите площи, система за контрол на достъп,
обслужване на рецепция , СОД и пожароизвестяване.
АТРАКТИВЕН ДИЗАЙН
Модерна и функционална офис сграда, създадена да посрещне
всички изисквания за качествено строителство и оборудване,
ефикасно разпределение на пространството, многофункционалност
със зали за конференции и семинари до 80 души и кетъринг зона.
Изпълнители - „ТРИАРТ“ ЕООД – проектиране, ДЗЗД “САНИ – РЕАЛ“ – строителство,
„ПЪТПЕРФЕКТ“ ЕАД – строителен надзор, „ОФИС B“ – доставка на офис обзавеждане,
„КОРЕКТ БИЗНЕС ЛАЙН“ – отпечатване на рекламни материали .

