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Nadstandardní haly v nestandardním
prostředí plzeňského ORANGE PARKU
Největší logistický park v České republice nabízí od minulého roku prostory pro
nové nájemce. První vlaštovkou vznikajícího projektu Orange Park společnosti
Mayfield je nová hala, která vedle 23 000
m2 kvalitních průmyslových či skladovacích ploch v těsném sousedství plzeňské
dálnice D5, poskytne svým uživatelům
i zcela nadstandardní pracovní prostředí.
Logistický a průmyslový areál, který realizovala společnost Kajima Europe, se nachází
čtrnáct kilometrů od Plzně, v oblasti Nýřan.
Jeho výhodné umístění na frekventované
dálnici D5 zajišťuje žádané spojení Německo
– Plzeň – Praha. Celý projekt byl realizován
na základě návrhu nizozemské společnosti
Tebodin, která patří v České republice mezi

přední projektové firmy v oblasti poskytování
komplexních projektových služeb při přípravě
a realizaci průmyslových staveb a technologických celků.

Vysoký technický standard
Nová hala Orange Parku je provedena ve
vysokém technickém standardu, který budoucím nájemcům zajistí kvalitní a moderní
pracovní podmínky. Je tvořena betonovým
skeletem, který dodala společnost Skanska.
V době rostoucích cen energií však budoucí
uživatelé ocení zejména úspory, které díky
použitým materiálům a technologiím budova
nabízí. K opláštění byly využity panely TRIMO vyplněné minerální vatou, což zaručuje
vynikající tepelné a ohnivzdorné vlastnosti
a také tloušťka tepelné izolace ve střeše je

oproti technickým normám ČSN významně
navýšena. Podstatným parametrem kvality
pro logistické operátory i průmyslové společnosti je kvalitní odolná podlaha. Podlahy
nové haly byly dodány společností HT Floor
a splňují požadavky ČSN 744505, což zaručuje nejenom jejich vysokou výslednou pevnost, ale také obrusuvzdornost a naprostou
rovnost v souladu s normami DIN 18202.
Jsou zároveň neprašné a umožňují tak snadné čištění a bezproblémovou údržbu. Vrata
a nakládací můstky dodala firma Tyros Loading System, která je dceřinou společností
významného holandského výrobce, společnosti Loading Systems.
Součástí haly jsou dvě kompletně dokončené moderní kancelářské vestavby připravené
k okamžitému nastěhování. Developer myslel i na vysokou bezpečnost zaměstnanců
a skladovaného sortimentu, proto je standardem vnitřního vybavení také sprinklerový
protipožární systém. Přímé plynové vytápění
haly a teplovodní vytápění kanceláří je nejenom efektivní, ale zaručuje i pohodu vnitřního prostředí. Hala je napojena na třífázový
přívod energie, minimální hodnota osvětlení
v hale dosahuje hodnoty 200 luxů a v kancelářích pak 500 luxů. Do budovy je přivedena
přípojka Telefónica O2, která umožňuje telefonní i internetové připojení pracovních míst
podle požadavků zákazníků. Nechybí ani
interní kamerový systém umožňující monitoring prostoru obvodového pláště.

Park v parku
Celý logistický a průmyslový park je výjimečný také svým netradičním řešením okolního
prostředí. Po jeho dokončení areál zazelená.
Díky chystanému parku a klidovým zónám se
vším, co k tomu patří, nabídne svému uživateli i pracujícímu personálu nejenom příjemné pracovní prostředí, ale také atraktivní
prostory pro oddech či aktivní odpočinek.
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High-end halls in an exceptional location
in the ORANGE PARK in Pilsen
The largest logistics park in the Czech
Republic has been offering spaces for
new leaseholders since last year. The first
completed stage of Mayfield’s Orange
Park project is a new hall which, in addition to 23,000 m2 of quality industrial or
warehouse space in close proximity to the
Pilsen section of the D5 motorway, is also
able to provide its users with an exceptional work environment.
This logistics and industrial zone, built by
Kajima Europe, is located fourteen kilometres from Pilsen near the town of Nýřany.
It’s great position by the busy D5 motorway
provides direct access to the sought-after
Germany – Pilsen – Prague route. The project as a whole is being implemented on the
basis of a design produced by the Dutch
company Tebodin, one of the leading de-

sign companies in the Czech Republic who
provide comprehensive project services for
the preparation and construction of factory
buildings and equipment.

High technical standard
The new Orange Park hall is equipped to a
high technical standard, which will ensure
future leaseholders quality and contemporary working conditions. It was built using
a concrete frame supplied by Skanska. In
an age of rising energy costs, future users
will especially value the savings which can
be made thanks to the materials used and
technologies offered by the building. TRIMO
panels, filled with mineral wool, which were
used to create the external façade, guarantee exceptional insulating and fire-resistant
properties and in addition, the thickness of
the roof insulation is significantly greater

than Czech technical standards. For logistics operators and industry, an important parameter is a quality hard-wearing floor. The
new hall’s floor, supplied by HT Floor, meets
the requirements of Czech standard ČSN
744505, which guarantees not only a high
level of hardness, but also high anti-abrasive
properties and total evenness in accordance with DIN 18202 standards. The floors are
also dust-free, allowing easy cleaning and
simple maintenance. The gates and loading
bridges were supplied by Tyros Loading Systems, a daughter company of the renowned
Dutch manufacturers, Loading Systems.
Two fully finished contemporary offices are
an integral part of the hall and they are ready
for immediate use. The developer has also
considered safety for employees and products, which is why a sprinkler fire-protection
system is included as standard in the interior.
Direct gas heating for the hall and hot-water heating of the offices provide an effective
system ensuring maximum comfort. The hall
is supplied with a three-phase energy supply, ensuring minimum luminance in the hall
of 200 lux, and minimum office luminance of
500 lux. The building is equipped with a Telefónica O2 connection which allows telephone
and internet connection according to the requirements of customers. A close-circuit camera system allows monitoring of the space
around the building.

Park within a park
The logistics and industrial park is exceptional in its innovative approach to the surroundings. Once the zone has been completed,
landscaping will be provided. The resulting
park and relaxation area, with all which that
entails, will provide users and employees
with a pleasant working environment as well
as an attractive zone for winding down and
active relaxation.
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