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Espai Indi Gest és una nau de
420m2 al barri de Poblenou de Barcelona preparada per tot tipus de
necessitats escèniques i audiovisuals: rodatges, càstings, sessions
fotogràfiques, assajos, etc.
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L’espai principal és una sala polivalent diàfana de 300m2, amb un sens
fi (11m x 6m x 4m). I annex a aquest
espai trobem un camerino, una sala
de descans, l’oficina i el lavabo i tot
plegat amb uns accessos que faciliten molt la càrrega i descàrrega.
Espai Indi Gest es presenta com un
nou lloc de treball a Barcelona de
grans dimensions i amb preus molt
competitius
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MIDES
-300 m2
-Dimensions totals: 4m (alçada fins a
les vigues) x 20m (llarg) x 13,50m
(ample)
-accés a la zona de descàrrega:
3,40m (ample) x 4,00m (alt)
-accés al plató 2,35m (ample) x 2,5m
(alt)
-sin fin de 11m (ample) x 6m (llarg) x
4m (alt)
-terra de tablero (apte clavar)
-Bigues aptes per penjar-hi material
-potència elèctrica: 12kw
-càmara negra de 8m x 13,5m
ESPAIS ANNEXOS
-Camerino de 40m2
-zona de descans polivalent de 70m2
(zona per clients, oficina, etc)
-zona de càrrega i descàrrega amb
accés directe des del c/Llull. (Es
poden entrar els vehicles per la
descàrrega).
-Lavabo amb dutxa
SERVEIS QUE OFERIM
-Lloguer del plató i els espais
annexos per tot tipus de necessitats
audiovisuals.
-Lloguer de l’espai com a sala
d’assaig teatral.
-Servei de neteja
-Calefacció d’aire
-internet / wifi

C/ Llull, 146
08005 Barcelona
Com arribar-hi:
Metro
Bus
Nit Bus
Bicing
Pàrquings

L4 (llacuna)
6, 26, 36, 71, 92, 141
N6 i N8
Pujades/Ciutat de Granada
Pujades/Badajoz
Doctor Trueta/Llacuna
Àvila 52
Rambla Poblenou 29

TARIFES I CONTACTE
Els preus són molt ajustats i adaptats a les
necessitats que tingueu. Demaneu-nos un
pressupost.
Per sol·licitar un pressupost us podeu dirigir:
gestindi@gmail.com
tlf 687 689 422
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