
SHOWROOM 
BMW & MINICOOPER

Pôdorys 1.NP

Pôdorys 3.NP - zelená strecha
Pohľad západný

Detaily

Pohľad južný

Rez pozdĺžny

Situácia Identifikačné údaje
Názov stavby:             Showroom BMW a MiniCooper
Druh stavy:               Predajňa s administratívnou časťou a servisom
Miesto stavby:            Bratislava, mestská časť Nové Mesto, časť Trnávka, Pharos Park
Katastrálne územie:         Bratislavský kraj, okres Bratislava II, územie Trnávka
Parcelné číslo:             15771/74

Kapacitné údajeKapacitné údaje
Plocha parcely:            9664,61 m2    100,00%
Zastavaná plocha:          1717,18 m2    17,77%
Nezastavaná plocha:         7947,43 m2    82,23%
Spevnené plochy:           3412,50 m2    35,31%
Plocha zelene:            4534,93 m2    46,92%
Podlažnosť:              1 podzemné a 3 nadzemné podlažia
Maximálna výška:Maximálna výška:          11,270 m (atika) 12,070 m (komín)
Počet parkovacích miest v objekte: 37 (osobné automobily)
Počet parkovacích miest na teréne: 57 (4xZŤP, 52x osobný automobil, 1x nákladný automobil)

  Navrhovaný objekt sa nachádza na parcele číslo 15771/74 v Bratislave s výškovým osadením 0,000=133,100 m.n.m.. 
Parcela je v blízkosti národného letiska, v novej štvrti Pharos Park. Parcela je rovinatá s prístupom na parcelu z viacerých strán Parcela je v blízkosti národného letiska, v novej štvrti Pharos Park. Parcela je rovinatá s prístupom na parcelu z viacerých strán 
a to z Galvániho ulice. Objekt má jedno podzemné a tri nadzemné podlažia a je rozdelený do štyroch zón. A to na predajňu, 
administratívu, autoservis a skladovacie priestory. V podzemnom podlaží sa nachádzajú skladovacie priestory s parkovaním 
pre 37 osobných automobilov. Na prvom nadzemnom podlaží je predajňa so servisom a časťou administratívy so zázemím pre 
zamestancov. Na druhom nadzemnom podlaží je časť administratívy. Na najvyššom, treťom podlaží sa nachádza zelená 
strecha, na ktorej je umiestnená výstavná plocha.

    Budova showroomu je navrhnutá veľmi jednoducho, moderne ale zároveň luxusne, čo vychádza aj z predávaných značiek 
automobilov. Miestnosti sú riešené pomocou jednoduchých geometrických tvarov. Celkový vzhľad budovy sa nesie v duchu 
modernej architektúry. Architektonicky ladí s výškami okolitých stavieb, ale svojím spracovaním oživuje priestor. Fasáda je 
tvorená vláknocementovými panelmi Equitone tmavej, takmer čiernej farby doplnenej farebnými panelmi. Strecha je plochá. 
Celkový vzhľad budovy dopĺňajú veľké zasklenné plochy.


