New Hanza biroji

Mihaila Tāla ielā 1

..vietai ir nozīme

A klases biroju ēka
Mihaila Tāla ielā 1
Plānots BREEAM Excellent sertiﬁkāts
Gandrīz nulles enerģijas ēka
16 700 m² kopējā platība
12 680 m² iznomājamā platība
6 stāvi - A un B korpuss
12 stāvi - C korpuss
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Blakus Rīgas vēsturiskajam centram

Hanzas iela

Lidosta

gava
Dau

25 min attālumā

Centrālā dzelzceļa stacija un autoosta
10 min attālumā

Kronvalda
parks

Latvijas Nacionālais
mākslas muzejs

Ķīpsala

Rīgas pasažieru osta
5 min attālumā

Vanšu tilts
Vecrīga

Ērta sabiedriskā transporta satiksme

Biroja ēka atrodas New Hanza teritorijā, Skanstes
apkaimē. Tā ir unikāla vieta līdzās pilsētas vēsturiskajam
un klusajam centram. Apkaimes centrālā satiksmes
artērija ir Skanstes iela, bet apkaimes robežas iezīmē
Pulkveža Brieža, Hanzas, Vesetas un Duntes ielas, kā arī
Ganību dambis un dzelzceļš. Kaimiņos atrodas Centra,
Pētersalas, Andrejsalas, Brasas un Sarkandaugavas
apkaimes.
New Hanza ir kā vārti uz plašo Skanstes teritoriju, kas
šobrīd kļūst par vienu no modernākajām Rīgas
apkaimēm. Jaunā biroja ēka atradīsies tieši blakus
kultūrvietai Hanzas Perons, kas ieguvis virkni
arhitektūras un būvniecības apbalvojumu.

Nomniekiem
Biroju platība, sākot no 150 m²
- iespēja pielāgot telpas atbilstoši nomnieka vajadzībām
- pieejamas koplietošanas sapulču un atpūtas telpas
- pieejamas noliktavas telpas ēkas pagrabstāvā
- iespēja nodrošināt elektrības rezerves padevi
- iespēja papildus nomāt komerctelpas ēkas 1. stāvā
- iespēja izvietot uzņēmuma logo uz ēkas fasādes
- paaugstināta komforta biroji ēkas 11. un 12. stāvā

Restorāns
- mūsdienīgs pusdienu restorāns ēkas pirmajā stāvā

Recepcijas zona
- ar atbalsta darbinieku ēkas ieejas mezglā

Autostāvvietas
- 500+ New Hanza teritorijā
- 65 vietas biroju ēkas pazemes stāvos
- 30 vietas teritorijā zem nojumes
- pieejami elektrouzlādes punkti

Velonovietnes
- 300+ New Hanza teritorijā
- 175 vietas ēkā zem nojumes
- koplietošanas ģērbtuves un dušas darbiniekiem

Birojs tiek izbūvēts atbilstoši
nomnieka prasībām.

Augstvērtīgi tehniskie
risinājumi un pakalpojumi
A klases ventilācija

Telekomunikācijas

Mūsdienīgas dzesēšanas
un apkures sistēmas

Saules baterijas

4,5 gaisa apmaiņas reizes stundā

Drošības sistēmas

optiskais internets, vājstrāvu tīkli

nodrošina elektrības patēriņu ēkas
koplietošanas telpās

pieejas kontrole, apsardze, videonovērošana,
24/7 teritorijas videonovērošana

Mūsdienīgas liftu sistēmas

BMS ēkas vadības sistēma

Automātiskas ārtelpu žalūzijas

New Hanza biroji

New Hanza
teritorijas attīstība

M.Tāla iela 1

New Hanza tiek veidota tā, lai tajā ikviens justos
piederīgs – dzīvojot, atpūšoties vai strādājot.
Tuvākajos gados plānota vērienīga 24 ha plašās
teritorijas apgūšana, paredzot jaunu biroju un
dzīvojamo projektu būvniecību, veidojot
mūsdienīgu pilsētvidi.
Attīstības pirmā kārta ir uzsākta ar New Hanza biroju
ēkas Mihaila Tāla ielā 1 būvniecību, ko plānots
pabeigt 2023.gada pirmajā ceturksnī. Nākamajās
kārtās paredzēta biroju kompleksa Mihaila Tāla ielā 3
būvniecība, kur būs pieejami biroji 16 500 m² platībā
un komerctelpas dažādu ikdienas pakalpojumu
nodrošināšanai. Tāpat plānots izbūvēt sporta klubu
ar 25 metru baseinu un virszemes autostāvvietu ar
vairāk nekā 400 vietām. Trešajā posmā tiks attīstīts
biroju komplekss Pulkveža Brieža ielā, kur plānots
uzbūvēt divas ēkas 16 000 m² platībā. Plānotā
kvartāla attīstība nomniekiem nodrošina izaugsmes
un attīstības iespējas, nepieciešamības gadījumā
elastīgi paplašinot vai mainot telpu platības.

Līdzās biroju kompleksam New Hanza
teritorijā ir plānots būvēt arī
daudzdzīvokļu mājas, Latvijas
Laikmetīgās mākslas muzeju, Hanzas
parku atpūtai, izglītības iestādi, kā arī
paredzēt komercelpas dažādu
pakalpojumu sniedzējiem. Jau šobrīd
šeit darbojas kultūrvieta Hanzas Perons.

Teritorijas attīstību nodrošina
iepriekšējos gados veiktās investīcijas
tās labiekārtošanā – no jauna izveidotas
inženierkomunikācijas, kas ietver
ūdensapgādes, kanalizācijas,
siltumapgādes un elektroapgādes
sistēmas, kā arī izbūvēts unikāls lietus
ūdens savākšanas rezervuārs.

Attīstītājs
Pillar grupas uzņēmumi nekustamā īpašuma
nozarē darbojas kopš 2006. gada, uzkrājot
ievērojamu pieredzi un kompetenci dažāda veida
un mēroga attīstības un būvniecības projektos.
Pillar misija ir veidot augstvērtīgu un drošu vidi,
kur ikvienam ir gandarījums dzīvot, strādāt un
atpūsties. Pillar prioritāte ir kvalitāte, tostarp
iedziļināšanās detaļās, jo neviena detaļa nav par
mazu. Pillar darbu kvalitāti apliecina virkne
augstāko apbalvojumu būvniecības jomā Latvijā,
ko izpelnījušies tādi Pillar attīstītie un uzbūvētie
projekti kā Hanzas Perons, loģistikas parks A6,
New Hanza infrastruktūras attīstības
projekti un citi.

Apsaimniekotājs
Pillar Property Management nodrošinās biroja
ēkā pilna cikla apsaimniekošanu, ievērojot labāko
apsaimniekošanas praksi Latvijā.

Elīna Ozola

Pēteris Guļāns

Pillar Capital, AS

Pillar Capital, AS

Pārdošanas un iznomāšanas

Attīstības direktors

nodaļas vadītāja
Mob.: +371 25 633 133

Mob.: +371 29 184 820

Tālr.: +371 67 015 631

Tālr.: +371 67 005 667

E-pasts: elina.ozola@pillar.lv

E-pasts: peteris.gulans@pillar.lv
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