VIIHTYISIÄ TOIMITILOJA PITÄJÄNMÄESSÄ

on kaikki mitä kaipaat

Mukautuvat, toimivat ja viihtyisät tilat
Atomitie 5 on loistavan sijainnin toimitilakiinteistö, joka taipuu moneen eri
käyttötarkoitukseen. Me räätälöimme yrityksellesi ratkaisun, jossa on täsmälleen sinun tarvitsemasi määrä edustus-, toimisto-, varasto- ja tuotantotiloja. Atomitiellä viihtyvät niin yritykset kuin niiden henkilöstökin.
Talossamme korostuu käytännöllisyys: täällä on helppo yhdistellä erilaisiin
käyttötarkoituksiin ja toimintoihin suunniteltuja tiloja. Kiinteistöstä löytyy sekä remontoituja että remontoimattomia tiloja, joita voidaan ottaa käyttöön
tarpeen mukaan esimerkiksi yrityksesi kasvaessa. Atomitie 5 tarjoaa käyttäjilleen monipuolisen palveluvalikoiman, joka tekee arjen toiminnasta sujuvaa
ja tuloksellista.
Paras tapa ymmärtää kiinteistömme monipuolisuutta on ottaa yhteys meihin
ja tulla itse paikan päälle tutustumaan. Me palvelemme mielellämme!
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Muuntuvat tilat
Räätälöimme tilat aina asiakkaamme tarpeita
vastaaviksi. Neliömme muuntuvat moneksi, niin
kansainvälisen suuryrityksen pääkonttoriksi kuin
pienemmäksi varastotilaksi. Kerro meille tarpeistasi ja toiveistasi – me palvelemme sinua.

Aulapalvelut
arjen apuna

Ympäristöä kunnioittaen
Atomitie 5:n kiinteistö on Breeam-sertifioitu ympäristöluokituksen Very Good pisteillä. Pyrimme

Kaikki aulapalvelumme työntekijät ovat hyvien

olemaan mahdollisimman ympäristöystävällisiä

ensivaikutelmien ammattilaisia. He vastaavat

ja energiatehokkaita eri toiminnoissamme. Tämä

mm. vieraiden vastaanottamisesta, postipal-

tarkoittaa muun muassa sitä, että kaikki jäte la-

veluista, kulunhallinnasta sekä monista muista

jitellaan eikä sekajäteastioita ole lainkaan. Myös

arjen juoksevista asioista.

valaistuksen ja lämmityksen suhteen pyrimme
olemaan mahdollisimman energiatehokkaita.

Fiksut
vuokrahinnat
Vuokrattavat toimitilamme ovat kiinteistön monipuolisiin ja laadukkaisiin puitteisiin suhteutettuna
varsin fiksun hintaisia. Meillä et maksa tehottomista neliöistä tai ylenpalttisesta mielikuvakuorrutteesta, vaan ainoastaan juuri sinun yrityksellesi
toteutetuista toimivista tilaratkaisuista.

Pysäköintipuitteet
kohdallaan
Liikuitpa autolla tai polkupyörällä, löytyy Atomitieltä aina parkkipaikka kulkupelillesi. Kiinteistömme yhteydessä sijaitseva parkkitalo varmistaa, että niin sinun kuin henkilöstösi autoille
löytyy aina sääsuojattu säilytyspaikka. Talomme
etupihalla on lisäksi parkkiruutuja asiakkaillesi.

Tervetuloa
maistuvalle
lounaalle
Hyvän ruoan ansiosta työntekokin maistuu
mukavammin. Kiinteistömme ensimmäisessä
kerroksessa on oma ravintola, joka tarjoaa aina
arkisin monipuolisia lounaita. Samoissa tiloissa toimiva kahvila piristää aamu- ja iltapäivän
taukotuokiot herkullisiksi makuelämyksiksi.

Kokoustiloja
moneen tarpeeseen
Meillä kaiken kokoiset kokoonpanot kokoustavat viihtyisissä ja valoisissa neuvotteluhuoneissa.
Kaikki Kokousmaailmamme huoneet on varustettu
nykyaikaisella kokoustekniikalla ja wifi-yhteyksillä.
Aulapalvelumme huolehtii vahvalla ammattitaidolla tilaisuuksien tarjoiluista ja muista käytännön
järjestelyistä.
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Atomitie 5 on lähellä
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Matka Atomitieltä Helsingin keskustaan taittuu autolla

VALIMO / VR (0,2 km)

20 minuutissa ja junalla vaivattomasti 12 minuutissa.
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HÄ

pihaan. Parkkipaikkoja löytyy runsaasti sekä pihalta että
II

IE
NT

KE

I
HD
VI

Meille on helppo tulla, Atomitie päättyy kiinteistömme
viereisestä parkkitalosta. Asiakaspaikat pihalla ovat kol-
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men tunnin kiekkopaikkoja.
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Hyvä sijainti
Atomitie 5 sijaitsee kätevän keskeisellä paikalla

200 m

400 m

Valimon asemalle

Vihdintielle

800 m

1,5 km

Pitäjänmäen asemalle

Kehä 1:lle

Pitäjänmäen yritysalueella Kehä 1:n ja Valimon
aseman välittömässä läheisyydessä. Meille on
helppo saapua mistä suunnasta ja millä kulkupelillä tahansa.

9 km

15 km

Helsingin keskustaan

Helsinki-Vantaan
lentoasemalle
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(lähijuna) Helsinki - Leppävaara
(lähijuna) Helsinki - Kirkkonummi
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Varaa oma esittelyaikasi nyt!
Me räätälöimme tilaratkaisut ja sisustuksen pinnat juuri sinun tarpeitasi ja
toiveitasi vastaaviksi. Katso vapaana olevat tilat verkkosivuiltamme tai ota
suoraan yhteyttä – me palvelemme!
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