
Belle epoque



Ponuka  priestorov 
na prenájom

Ponúkame Vám na prenájom kancelárske priestory v polyfunkčnej budove 
s názvom Belle epoque na ul. Trnavskej ulici 2A v Senci, súpisné číslo 
2049, na pozemku s parcelným číslom 923/2 o výmere 589 m2 , okres 
Senec, obec Senec, katastrálne územie Senec, zapísané na 
LV č. 1920, parcela registra C, Správa katastra Senec .



Poloha
Strategická poloha Belle epoque je znásobená výbornou dostupnosťou
z centra mesta a hlavne napojením sa na dopravné uzly (smer Trnava, 
Slnečné jazerá), čo zabezpečuje kruhový objazd s denným prejazdom
v priemere (08 -18 h)  21.852 motorových vozidiel. V tesnej blízkosti
budovy sa nachádzajú obchodný dom Lidl, obchodný dom Kaufland, 
Sociálna poisťovňa a poliklinika.



Výmera
� nebytové priestory, ktoré sú predmetom navrhovaného nájmu, sú 

situované na prvom nadzemnom podlaží /prízemie/ budovy 
v celkovej výmere 246,61 m2 a to :

Kancelárske priestory o výmere 167,04 m2,
Ostatné priestory o výmere 79,57 m2

� priestory sú so zabezpečenými telekomunikačnými, inžinierskymi, 
počítačovými a inými sieťami.

� na štvrtom nadzemnom podlaží sa nachádzajú reprezentačné 
priestory s terasami, taktiež ponúkané na prenájom vo výmere 
269,92 m2.



Pôdorys



Fotografia



Výhody a prednosti

� budova postavená podľa najvyšších štandardov a moderných 
technológií.

� výhodou je momentálny stav nerozčlenených priestorov, 
ktorý sa dá prispôsobiť požiadavkám klienta.

� na druhom a treťom nadzemnom podlaží sídli Úrad práce 
a sociálnych vecí a rodiny.

� tesná blízkosť nákupných centier a inej občianskej vybavenosti
s veľkou koncentráciou ľudí.

� možnosť bezproblémového parkovania na priľahlom parkovisku 
a zároveň možnosť využitia parkovacej garáže s kapacitou 
8 parkovacích miest.
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