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GRIFFIN REAL ESTATE Z NOWYM BIUREM

Nowoczesne, komfortowe i sprzyjające integracji – takimi cechami charakteryzuje się
nowe biuro Griffin Real Estate. Firma postawiła na nowy adres w biurowcu Szucha
Premium Offices przy ulicy Litewskiej 1. W nowoczesnym biurze o powierzchni ponad
1000 m2 mieści się nie tylko siedziba Griffin Real Estate, ale również innych platform
inwestycyjnych firmy, m.in. Student Depot oraz Resi4Rent. Większe biuro zostało
zaprojektowane z myślą o komforcie pracy, jak również lepszej integracji
pracowników.
Biuro Griffin Real Estate zlokalizowane jest na 5 i 6 piętrze biurowca. Pracownicy mogą
w nim korzystać z wygodnie zaprojektowanych pokoi do pracy, kilku sal konferencyjnych
i dwóch kuchni, a całości dopełnia taras o powierzchni blisko 190 m2, z widokiem na centrum
Warszawy. Dodatkowym atutem nowego biura jest duża ilość światła dziennego, uchylne
okna oraz roślinność m.in. strefy z zielonym mchem.
– Nasza nowa przestrzeń biurowa została zrealizowana z myślą o komforcie pracy naszych
pracowników. Nowoczesne i przestronne biuro doskonale odpowiada naszym potrzebom.
Znalazło się w nim więcej wydzielonych miejsc spotkań, umożliwiających również pracę
w odosobnieniu. Integracji sprzyja natomiast duża kuchnia, która mam nadzieję, stanie się
stałym miejscem nawiązywania i budowania relacji – powiedział Maciej Dyjas, Partner
Zarządzający w Griffin Real Estate.
– Praca pod jednym dachem z naszymi platformami inwestycyjnymi z pewnością przełoży
się na większą integrację między zespołami oraz sprzyjać będzie wymianie wiedzy
i doświadczeń. Mam nadzieję, że w nowym biurze nasi pracownicy będą czuć się dobrze, a
dzięki temu nasza praca stanie się jeszcze bardziej efektywna – dodaje Nebil Senman,
Partner Zarządzający w Griffin Real Estate.
Specjalnie powołany zespół pracowników czuwał nad tym, aby wygląd i funkcjonalność
nowego biura jak najlepiej odpowiadały na potrzeby całego zespołu Griffin Real Estate.
Wszystkie elementy wyposażenia zostały doskonale dopasowane, są ponadczasowe
i współgrają ze sobą tworząc przestrzeń, w której miło spędza się czas. Projekt koncepcyjny
powstał w pracowni InDesign, natomiast prace wykonawcze realizowała firma CBRE. Nad
całością prac realizacyjnych oraz nad projektem wykonawczym czuwał architekt
Kuba Stiller-Romanowski.
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Biurowiec Szucha Premium Offices mieści się na rogu Alei Jana Christiana Szucha i ulicy
Litewskiej. To wyjątkowy adres na biurowej mapie Warszawy, nie tylko ze względu na
lokalizację. Z pozoru chłodny biurowiec skrywa mnóstwo zieleni we wnętrzach, a także skwer
z drzewami i odrestaurowaną neorenesansową willą. Dzięki zastosowaniu licznych
ekologicznych rozwiązań zarówno powierzchnia biurowa Griffin Real Estate, jak i cały
budynek uzyskały certyfikat LEED na najwyższym poziomie Platinum.
***
O Griffin Real Estate
Griffin Real Estate (www.griffin-re.com) to największy i najbardziej dynamiczny inwestor typu
private equity w Europie Środkowo-Wschodniej działający w sektorze nieruchomości. Griffin
pozyskuje i zarządza inwestycjami private equity w spółki i aktywa z sektora nieruchomości.
Firma inwestuje zarówno w imieniu swoich właścicieli, jak i renomowanych inwestorów
międzynarodowych. Wartość brutto zarządzanych przez Griffin aktywów, ulokowanych
w dziewięciu różnych platformach, to ponad 5 miliardów euro.
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