
VÝROBNÍ A SKLADOVÉ PROSTORY – K PRONÁJMU

Pronajímatel: ARMEX HOLDING, a.s.
Umístění: Areál ARMEX, Folknářská 1246/21, Děčín
Objekty: Stavby na pozemku p.č. 2781/8 a 2784/2, k.ú. Děčín

AREÁL ARMEX
Areál ARMEX je průmyslový areál nacházející se v Děčíně, ve Folknářské ulici, č.p. 1246/21. 
Areál je dobře dopravně dostupný i pro těžkou dopravu. V areálu se v současné době nachází 
16 pronajímaných průmyslových a administrativních objektů. V areálu je dostupná veřejná
jídelna. Areál má kompletní a kapacitní infrastrukturu pro provozy lehké výroby a skladování.

ELEKTRO: Vlastní Lokální distribuční síť s připojením 
na veřejnou distribuční síť VN 35kV

VODA: Připojení na veřejný vodovod přípojkou DN150
PLYN: Distribuční středotlaký rozvod po areálu 
KANALIZACE: Vlastní síť splaškové a dešťové kanalizace 

s odvodem do veřejné sítě SČVK
DATA: Rozvod optické sítě po celém areálu s napojením 

na veřejnou optickou síť
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POPIS PŘEDMĚTU NÁJMU

Předmětem nabízeného nájmu jsou dva, vzájemně provozně propojené objekty, objekt F a 
objekt G. 
Objekt F prošel v roce 2012 kompletní rekonstrukcí všech vnitřních prostor, včetně střechy a 
fasády. Technicky a vybavením byl objekt uzpůsoben pro výrobu tištěných spojů, která probíhá 
v daných prostorech doposud. Následné rozšíření výroby vedlo v roce 2014 k vybudování 
dalších prostor propojením s vedlejším objektem G spojovacím koridorem a rozšířením výrobní 
plochy v 1NP a rozšířením skladové a administrativní plochy v 2NP. Ve třetí etapě v roce 2015 
byla výroba rozšířena i do zbylé části 2NP objektu G. Všechny prostory prošly kompletní 
rekonstrukcí s vysokými požadavky na kvalitu a čistotu prostředí nezbytnou pro požadovaný 
provoz. Pro zvýšený počet zaměstnanců (150 osob) bylo vybudováno i zázemí se šatny, WC a 
sprchy, včetně denním místnosti s kuchyňkou. K dispozici je dostatek parkovacích ploch okolo 
objektu, včetně přímého přístupu zásobování do všech nadzemních podlaží z manipulačních 
ploch.

SPECIFIKACE NABÍZENÝCH PLOCH  - dle objektů

Objekt F 1PP 1NP Plocha v objektu

Výroba 51 916 967

Sklad 436 0 436

Ostatní (administrativa, tech.zázemí, sociální zázemí) 282 167 449

Objekt F celkem 1852

Objekt G 1NP 2NP - I. Část Plocha v objektu

Výroba 895 323 1218

Sklad 167 267 434

Ostatní (administrativa, tech.zázemí, sociální zázemí) 329 281 610

Objekt G celkem 2262

Výrobní plocha - celkem oba objekty 2185

Skladová plocha - celkem oba objekty 870

Ostatní (administrativa, tech.zázemí, sociální zázemí) – celkem oba objekty 1059

CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA 4114
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU NÁJMU 

1) OBJEKT F
Objekt F je dvojpodlažní objekt zděné konstrukce, sedlová a plochá střecha. 
1PP určená zejména pro skladování a zázemí pro zaměstnance (šatny, denní místnost, sociální 
zařízení, technické zázemí, sklady, pomocné provozy). 1NP – příjem a expedice, výtah do 1PP, 
administrativní prostory, výroba, hlavní vstup, propojovací koridor. Elektrorozvody odpovídající 
požadavkům na technologické vybavení a normového osvětlení.

Technické parametry a vybavení:
Světlá výška 1PP: 3,07 m
Světlá výška 1NP: 3,95 m 
Podlaha výroby: PVC – Elektrovodivé ESD splňující 

normy EN 1081 a IEC 61440
Voda: Areálový rozvod
Elektro: Přípojka z trafostanice, jištění dle potřeby
Data: Areálový rozvod optického kabelu
Vzduchotechnika: Centrální rozvod 1PP, přetlakové 

větrání 6000 m3/hod přívod, odvod 4500 m3/hod. 
+ dílčí samostatné odtahy od vybrané technologie

Chlazení: Dvě jednotky s výkonem 32,4 kW pro výrobní halu
Dusík: Základ s technologií o osazení dusíkové nádrže, 

vnitřní rozvody v hale.
Tlakový vzduch: Kompresorová stanice v 1PP s rozvody do výrobní 

haly. Výkon kompresoru 160 m3/hod + nádrž o 
kapacitě 330 m3/hod, přetlak 16 bar.

Vakuum: Rozvody vakua z 1PP do výrobní haly, 
sací vývěva o podtlaku 60 mbar.

Vytápění: Plynová kotelna s teplovodními tělesy.
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU NÁJMU 

1) OBJEKT G
Objekt G je třípodlažní objekt ŽB konstrukce s vyzdívaným pláštěm, novou plochou střechou a 
zateplenou fasádou. V 1NP jsou výrobní prostory se sklady a administrativou, v 2NP jsou 
sklady, zázemí zaměstnanců a výrobní prostory. Vstup do objektu je z 1NP (2x el. sekční vrata) a 
z 2NP (1x el. sekční vrata). V 1NP a 2NP je prostor využíván a uzpůsoben pro výrobu společně s 
objektem F. Elektrorozvody odpovídající požadavkům na technologické vybavení a normového
osvětlení. K dispozici výtah.  

Technické parametry a vybavení:
Světlá výška 1NP i 2NP: 3,00 m
Podlaha výroby: PVC – Elektrovodivé ESD splňující normy EN 1081 

a IEC 61440
Voda: Areálový rozvod
Elektro: Přípojka z trafostanice, jištění dle potřeby
Data: Areálový rozvod optického kabelu
Vzduchotechnika: Jednotka v 1NP – rovnotlaké větrání 2400 m3/hod 

Jednotka v 2NP – rovnotlaké větrání 2500 m3/hod 

Chlazení: Jednotka v 1NP – chlazení o výkonu 14 kW ve VZT
Dusík: Rozvody z objektu F podzemním kolektorem
Tlakový vzduch: Rozvody v hale z kompresorové stanice v objektu 
Vakuum Rozvody vakua z 1NP do výrobních prostor, 

sací vývěva o podtlaku 60 mbar
Vytápění: Plynová kotelna s teplovodními tělesy
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