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Realitní kancelář Svoboda & Williams zprostředkovala

pronájem 828 m2 nebytových prostor pro pražskou

pobočku společnosti Schill Dental Clinic. Nové ordinace

soukromé kliniky vznikly v architektonicky inovativní

nízkoenergetické budově Main Point Pankrác.

„S MUDr. Schillem jsme se původně setkali již v roce 2011,

kdy poprvé zvažoval možnost expandovat se svou klinikou

do Prahy. V roce 2016 se na nás Schill Dental Clinic obrátila

znovu s myšlenkou na vybudování nové supermoderní

zubní kliniky ve frekventované obchodní lokalitě, která by

byla na očích potenciálním zákazníkům a zároveň snadno

dostupná pro ty stávající. Zástupcům kliniky jsme postupně

prezentovali několik variant prostor v centru Prahy a v

lokalitě Prahy 4. Nakonec se společnost rozhodla pro

administrativní budovu Main Point Pankrác, pro kterou

mluvily její nezpochybnitelné kvality a umístění v

sousedství kancelářských budov a metra. Významnou roli

dále sehrála skutečnost, že pronajímatel prostor,

společnost PSJ INVEST, a.s., vyšel vstříc všem náročným

technickým požadavkům, které s sebou provoz tohoto typu

zdravotnického zařízení nese,“ říká Jaroslav Waldhauser ze

Svoboda & Williams.

Společnost Schill Dental Clinic provozuje soukromé zubní

kliniky na Slovensku a v České republice. Vedle Prahy, kde

působí od roku 2013, provozuje také pobočky v Bratislavě

a Žilině, přičemž chystá otevření kliniky v Košicích. Cílem

společnosti je poskytovat špičkovou a všestrannou dentální
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péči, k čemuž využívá moderní technologie včetně systému

CEREC®, umožňujícího zhotovení korunky na počkání,

digitálního zubního rentgenu či počítačové tomografie. To

vše v prostředí stylové zubní kliniky, která svou uvolněnou

a přátelskou atmosférou připomene kavárnu.

Budova Main Point Pankrác, navržená ateliérem DAM

architekti, zaujme výraznou plastickou fasádou a

jedinečným půdorysem ve tvaru pěti zaoblených

trojúhelníků. Nízkoenergetický objekt, aspirující na

certifikaci LEED Platinum, využívá nedávno patentované

japonské technologie odstraňující smog a jiné škodliviny z

okolního ovzduší. Střecha je koncipována jako pobytová

zahrada se vzrostlými stromy a keři. Budova, která nabízí

celkem 24 500 m2 kancelářských a obchodních prostor a

406 podzemních parkovacích míst, stojí jen pár kroků od

obchodního centra Arkády Pankrác a stanice metra, v

oblasti s plnou občanskou vybaveností a vynikající

dostupností centra města.
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