
Silikaat Tehnopark
KINNISTU 5

Arendaja:  Silikaadi Tehnopark OÜ
Aadress: Pärnu mnt. 238, Tallinn
Kinnistute arv kokku: 22

Ärihoone pindalaga 4100,1 m2.
 
2023. aasta esimeses kvartalis valmivas hoones paikneb viis eraldiseisvat lao- ja toomispinda koos büroo- ja olmeruumidega suuruses 
406 - 862,4 m². 

Hoonet saab jagada viieks kuni seitsmeks üürile antavaks äripinnaks, kus iga pinna detailsem ruumilahendus sünnib koostöös üürnikuga. 
Hoone A- energiaklass ning katusel paiknevad päikesepatareid tagavad võimalikult madalad küttekulud ning mõnusa töökeskkonna.

Hoone asub Silikaat Tehnopargi peatänava, Silikaltsiidi tänava, ääres ning kõikidele äripindadele saab siseneda peatänavalt. 

Hoone esifassaadi projekteerimisel oleme lisaks modernsusele arvesse võetud ka üürniku vajadusi olla nähtav oma klientidele. Kõigil 
äripindadel on suurte vaateakendega müügi- või esinduspinna väljaehitamise võimalus. Valgusküllased ja avarad büroopinnad vaatega 
Silikaltsiidi tänavale asuvad hoone kahel korrusel. Bürooruumide kõrvale on planeeritud olemeruumid. Terves olemplokis on ruumide 
jahutuse väljaehitamise võimalus.

Lao- või tootmispindade sissepääsud asuvad hoone tagumisel küljel. Kõik pinnad on varustatud suurte tõstandväravatega tänava tasapinnalt, 
võimaldades efektiivset kaubalaadimist ja suuremate sõidukitega sissesõitu. 

Lao- või tootmispindade siselahenduste loomisel oleme arvestanud kasutusmugavuse ja paindlikkusega; kõik ruumid on projekteeritud 
ilma kandepostideta pinna keskel. Pindade vabakõrguseks on 8m, mis annab maksimaalse võimaluse kauba ladustamiseks. Hoone 
kandekonstruktsioonid võimaldavad paigaldada kuni 5-tonnise tõstevõimega telfrid.

Hoone elektivarustatus (3*630A) tagab ka tootmisettevõtete energiavajadused.

Turvalisus tagatakse perimeetri valvesüsteemiga ning liikumise teeb mugavaks kaasaegne läbipääsu- ja fonolukusüsteem. Kõik 
juurdepääsuteed ja mahasõidud kinnistule, kinnistusisesed teed ja platsid on asfaltkattega. 

Kinnistu suurus: 8 336 m2

Aadress: Silikaltsiidi 10, Nõmme linnaosa, Männiku, Tallinn
Hoone energiaklass:  A
Ärihoone pindala: 4 100,1 m2

Korruseid: 2, sh kõikide pindade bürooruumid asuvad hoone kahel korrusel. 
Hoone kõrgus: 10 m
Lao ja tootmispindade vabakõrgus:  8 m
Juurdepääs:  kaks juurdepääsu Silikaltsiidi tänavalt.
Sissepääs:  tõstandväravad mõõtudega 4 x 4,5m 
Tõstevõime:  lao- ja tootmisruumides on olemas telfri valmidus
Küte:  gaasiküte/maaküte
Parkimiskohtade arv: 49, sh lisaparkimiskohtade võimalus kõrvalkinnistutel.

Kontaktinfo:
info@silikaattehnopark.ee

tel: +372 5192 1119
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Tehnopargi arendamisel rajatakse kõik uued tehnosüsteemide lahendused, sh: elektivarustatus (peakaitse 3*630A), veevarustus/vee- ja 
kanalisatsioonitrassid, tehnoloogiline vesi, tuletõrjevesi, gaasivarustus/gaastrass, sadeveekanalisatsioon, sidevarustus (valguskaabel).


