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p. 040 071 7698
helena.kangas@trevian.fi

KEHÄ I

SELLO

1700 m² | Kaikkien tiloissamme olevien yritysten käytössä
on Mukavuusalue, josta löytyy kuntosalin ja ryhmäliikunnan
lisäksi olohuonemainen kohtaamispaikka. Mukavuusalueella
viihdyt pelikonsoleiden, biljardin tai pöytäfutiksen parissa.
Siellä voit myös järjestää isompia tapahtumia – tästä pitävät
huolen katsomokumpu ja iso 147-tuumainen screen.

Iso auditorio, korkeatasoinen Dylan-lounasravintola, aulapalvelut, saunatilat,
vuokrattavat neuvottelutilat, Mukavuusalue – kaikki mitä tarvitset!
TURU

Antti Venermo
p. 040 507 5943
antti.venermo@trevian.fi

N V ÄY L

Ä

PARKKIPAIKKOJA JOPA 1000 AUTOLLE SEKÄ LOISTAVAT JULKISET KULKUYHTEYDET:
HELSINGIN KESKUSTA 11 KM – LENTOKENTTÄ 20 KM – PASILA 10 KM – OTANIEMI 3 KM – LEPPÄVAARAN ASEMA 800 M

Työn tekeminen on muuttunut.
Toimistotilat muuttuvat myös.

Kalustettu mallipohja toimistotiloista:

Uuden ajan toimistotilaa
uuden ajan yrityksille.
Säterinportin viiden talon toimistokampuksesta löydät monikäyttöiset ja muuntuvat
toimistotilat 500 m2:sta alkaen. Loppuun asti mietityt tilat yhdistyvät korkeatasoiseen
lounasravintolaan ja kampuksen sydämestä löytyvään Mukavuusalueeseen.

Koko
kerros:
n. 1075 m²
(huoneistopinta-ala)

SÄTERINPORTTI | Säterinportin toimistotiloissa on monikäyttöisiä työpisteitä, jotka sopivat niin keskittymistä vaativaan työhön
kuin yhteiseen ideointiinkin. Tilat jatkuvat tavallisen toimistotilan
ulkopuolelle: kampuksesta löytyy kahvila ja lounasravintola sekä
useita erilaisia työskentely-ympäristöjä. Ja tietysti vuokrattavat
neuvottelu- ja seminaaritilat isollekin joukolle.

HYVINVOINTI | Olemme Säterinportissa yhdistäneet
onnistuneesti työhyvinvoinnin ja ympäristöystävällisyyden.
Tästä kertovat saamamme sertifikaatit WELL (hyvinvointi)
sekä BREEAM (ympäristö). Säterinportti on saavuttanut
WELL Core & Shell -sertifikaatin kultatason. Sen osa-alueita ovat
sisäilma, vesi, ravinto, valaistus, kuntoilu, viihtyvyys ja hyvinvointi.

RUOKA | Meillä ruoka on puheenaihe jo itsessään.
Ravintolamme tarjoaa päivittäin monipuolisia,
tuoreista raaka-aineista paikan päällä valmistettuja
lounaita. Kahvilassa voit nauttia erilaisten kahvien ja
teen lisäksi pientä purtavaa ja viettää aikaa tai
tehdä töitä viihtyisässä ympäristössä.

KUNTOSALI | Kuntokeskus Säterinportti on upea,
lähes 800 m2:n kuntosali ja ryhmäliikuntatila keskellä
työpaikkaasi! Valoisissa ja avarissa tiloissa pääset
treenaamaan yksin, ryhmässä tai personal trainerin
kanssa. Meiltä löytyvät myös hierontapalvelut.
Treenaa juuri sinulle sopivaan aikaan!

