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8. ČSOB pojišťovna, a.s.
Masarykovo nám. 1458, Zelené předmměstí , Pardubice 532 18
+420 466 100 777
info@csobpoj.cz
www.csobpoj.cz
1. NP: ČSOB pojišťovna – přepážky, Informace, Restaurace (viz. popis
Restaurace, kavárny)
2. NP : ČSOB pojišťovna (kanceláře), Hypoteční banka (viz. popis Banky,
pojišťovny)
3. NP – 10. NP ČSOB pojišťovna (kanceláře)
Vyhrazené 1 x ve dvoře ze zadu budovy (u zadního vstupu) – příjezd z ul.
Pernerova + vyhrazená stání 3 x v Pernerově ul..
Hlavní vstup přístupný. Vstupní dvoukřídlé dveře o š. křídla 900mm (se
samozavíráním, se svislým madlem), otevírané ven - identické dveře – 4x
(bez kontrastního značení).
Vedlejší vstup přístupný – zvonek. Vedlejší vstup ze zadu budovy (ul.
Pernerova ), od vyhrazeného parkovacího stání. Vstupní dvoukřídlé dveře o
š. 800mm (se samozavíráním, se svislým madlem) - zvenčí nepřístupné.
Přede dveřmi zvonek ve v. 1570mm. Po zazvonění na přivolávací zvonek
ochranka dveře otevře a doprovodí klienta na příslušné místo jednání.
Přístupný. Za vstupními dveřmi prostorný vestibul. Z vestibulu vstup k
přepážkám pojišťovny – dvoukřídlé dveře o š. křídla 880mm (se
samozavíráním, se svislým madlem), otevírané ven. Jadnací stoly umožňují
podjetí vozíkem. Z vestibulu vstup do Recepce (informace) pojišťovny –
jednokřídlé dveře o š. 1200mm (se samozavíráním, s madlem), otevírané
ven. Pult umožňující podjetí vozíkem.
Ve vestibulu bankomat – otvor pro vložení karty ve v. 1120mm, klávesnice
v. 1000mm, dotyková obrazovka v. do 1320mm.
Přístupný z vestibulu. Propojuje 1.NP - 3.NP.
Kabina kruhového půdorysu o průměru 1150mm. Dveře samočinné
vodorovně posuvné o š. 740mm. V kabině výtahu není sedátko a zrcadlo výtah prosklený.
V zázemí několik výtahů, propojují 1.PP – 10.NP (pro zaměstnance nebo
návštěvy s doprovodem ochranky). Kabina výtahu š. 1100mm x hl.
1400mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné o š. 800mm. V kabině
výtahu není sedátko.
1.NP – 2.NP točité , 2.NP – 3.NP přímé, s madlem po jedné straně.
Přístupné – závada. Bezbariérové WC se nachází v 1.NP v zázemí
pojišťovny, přístupné přes recepci. V případě potřeby využití
bezbariérového WC je nutné požádat na recepci pracovníka pojišťovny
(příp. ochranku) o doprovod . Dveře do WC kabiny o š. 760mm, WC kabina
š. 1790mm x hl. 2000mm. Výška sedátka 520mm, odsazení WC mísy od
zadní stěny 530mm, osová vzdálenost madel 540mm. Háček na oděvy ve v.
1560mm. Signalizační systém nouzového volání není.
Hlavní vstup přístupný, vedlejší vstup přístupný – zvonek.
Interiér přístupný.
WC přístupné – závada (pouze za doprovodu zaměstnance pojišťovny
nebo ochranky).
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Hlavní vstup (Masarykovo nám. 1458)

Vedlejší vstup – ze zadu budovy (z ul. Pernerova)
od vyhrazeného stání.

