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INFORMACJA PRASOWA
Więcej usług dla klientów Royal Wilanów
Royal Wilanów zaoferuje jeszcze więcej usług dla pracowników budynku
oraz okolicznych mieszkańców. W biurowcu należącym do portfolio
Grupy

Capital

samochodowa,

Park
kantor,

zostanie
pralnia

otwarte
i

biuro

kwiaciarnia.

podróży,

Będzie

to

myjnia

doskonałe

uzupełnienie oferty najemców, z którymi inwestor dotychczas podpisal
umowy najmu. Za komercjalizację powierzchni handlowej odpowiada
firma BOIG.
W ostatnim czasie Grupa Capital Park podpisała umowę z biurem podróży Travel
System. Najemca zajmie lokal o powierzchni blisko 50 mkw. Travel System jest
licencjonowanym przedstawicielem największych polskich biur podróży, oraz
organizatorem wyjazdów wakacyjnych i turystycznej obsługi imprez firmowych.
W biurze działa także prestiżowy salon obsługi firmy Tropical Sun Tours –
touroperatora wyspecjalizowanego w egotycznych kierunkach tropikalnych. Ich
działalność do tej pory związana była z Dominikaną, bowiem był to pierwszy
kierunek w ofercie biura. Teraz dzięki nowym kierunkom można już w dobrej
cenie i prestiżowym towarzystwie zwiedzać inne niezwykłe i dalekie kraje –
Mauritius, Meksyk, Seszele, Jamajkę czy Kubę. Podróże w te części świata stają
się bowiem coraz popularniejsze wśród Polaków.
Wilanów to nie tylko miejsce pracy, czy zamieszkania dla warszawiaków. To
również jedna z reprezentacyjnych atrakcji turystycznych dla odwiedzających
Warszawę. Ci, co przyjeżdżają odwiedzić Pałac Królewski z zagranicy, lub Ci z
nas, którzy planują zagraniczne wojaże ucieszy zlokalizowany w Royal Wilanów
kantor (24 mkw.), od strony ul. Przyczółkowej.
Przychodząc do pracy w Royal Wilanów będzie można zostawić samochód w
myjni Pure Auto i odebrać wyczyszczone auto wychodząc z biura. Nic nie stoi
również na przeszkodzie, aby umyć samochód wracając do mieszkania w

1

popularnym Miasteczku Wilanów. Oferta sieci myjni Pure Auto opiera się nie tylko
na myciu i czyszczeniu samochodu przy użyciu najlepszych, specjalistycznych
środków czyszczących na rynku, ale także na podejściu „auto detailing”. Jest to
proces kompleksowego czyszczenia, renowacji i konserwacji pojazdu lub jego
elementów, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz, mający na celu podniesienie
walorów

estetycznych

i

użytkowych

pojazdu,

a

także

przedłużenie

jego

żywotności. Ponadto w swojej ofercie Pure Auto posiada usługi wulkanizacyjne i
auto-serwisu, a także regeneracji i zabezpieczenia lakieru. Myjnia zostanie
zlokalizowana na parkingu podziemnym na poziomie –1.
Niewątpliwie wygodą dla pracowników biur i okolicznych mieszkańców będzie
pralnia sieci Panda, gdzie oddane rano ubrania będzie można odebrać nawet tego
samego dnia po pracy. Podobnie w przypadku kwiaciarni – zamówiony wcześniej
bukiet może być gotowy gdy będziemy wracać do domu, ale zawsze jest to
również pomysł na sprawienie przyjemności bliskiej osobie.
Royal Wilanów jest kolejnym projektem, po warszawskim Eurocentrum, gdzie
Capital Park wdraża koncepcję Biuro Plus. Zgodnie z nią, projekty tego Inwestora
oferują nie tylko komfortową i spełniającą najwyższe standardy powierzchnię
biurową,

ale

pracownikom.

również

pełen

W

samym

tym

wachlarz
budynku

usług,

na

co

dzień

znajdują

się

sklepy

niezbędnych
spożywcze,

restauracje, kawiarnie, gabinety masażu oraz punkty usługowe. Tak przyjaźnie
skomponowana przestrzeń

pomaga maksymalnie wykorzystać czas, który

pozostaje po pracy na załatwienie niezbędnych potrzeb, wszystko jest „pod
ręką”. Takie podejście to kompleksowa odpowiedź na zmieniające się potrzeby
najemców i nowoczesne podejście firm, do otoczenia, w którym funkcjonują –
gdzie biuro staje się elementem tożsamości organizacji.
W ostatnim czasie do grona najemców Royal Wilanów dołączyły: drogeria Rossmann oraz
Colibri Concept Store i klub fitness. Po treningu można będzie udać się na zakupy do
supermarketu Piotr i Paweł, winiarni Czas na Wino, duńskiej sieci sklepów ze sprzętem
elektronicznym Bang & Olufsen, Krakowskiego Kredensu czy też śródziemnomorskich
delikatesów Piccola Italia. Na smaczny posiłek zaprosi browar i restauracja Bierhalle.
Swoje siedziby przeniosą tu również firmy: Sygnity, Erbud S.A. oraz Capital Park –
inwestor projektu. Za komercjalizację części handlowej odpowiada BOIG, zaś biurowej –
Colliers International.
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Royal Wilanów będzie obiektem pięciokondygnacyjnym, w którym znajdzie się 29 787
mkw. nowoczesnej przestrzeni biurowej oraz 6 920 mkw. powierzchni usługowohandlowej. W podziemnej części budynku zlokalizowano trzykondygnacyjny parking na
931 miejsc postojowych dla najemców i klientów oraz parking rowerowy. Autorem
projektu

architektonicznego

jest

pracownia

JEMS

Architekci.

Otwarcie

obiektu

zaplanowano na sierpień 2015 roku.

***
Dodatkowe informacje:
Inwestor
Grupa Capital Park jest doświadczonym i aktywnym inwestorem i deweloperem działającym na
rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i
wykorzystywaniu

okazji

rynkowych

(ang. opportunistic

investor).

Głównym

przedmiotem

działalności Grupy jest nabywanie nieruchomości ze znacznym potencjałem budowy wartości, np.
poprzez zmianę warunków zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie pozwolenia na budowę,
budowę nowych lub przebudowę istniejących obiektów, lub poprawę zarządzania istniejącymi
budynkami.
Capital

Park

osiąga

dochody

z

najmu

oraz

ze

sprzedaży

nieruchomości

lub

produktów

inwestycyjnych opartych na nieruchomościach. Grupa aktywnie poszukuje możliwości zakupu
nowych projektów nieruchomościowych oraz nowych źródeł dochodów i wzrostu wartości w
obszarach rynku charakteryzujących się dużym potencjałem rozwoju. Od rozpoczęcia działalności w
2003 roku Grupa przeprowadziła ok. 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem
nieruchomości obejmującym 75 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 250 tys.
mkw., zlokalizowanych w 37 miastach. Spośród tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu
high-street znajduje się w strukturze nowo utworzonego, innowacyjnego na polskim rynku Real
Estate Income Assets FIZ AN, którym Grupa aktywnie zarządza i w którym posiada 15-proc. udział.
Na dzień 31 grudnia 2014 r. bieżąca wartość portfela nieruchomości zarządzanych przez Grupę
wynosiła 1,6 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. 79% bieżącej wartości portfela Grupy stanowiły
nieruchomości w Warszawie, czyli na największym i jednym z najbardziej perspektywicznych
rynków nieruchomości komercyjnych w Polsce.
Biuro prasowe Capital Park
Katarzyna Mituła
tel. 0 48 22 642 24 16, + 48 783 23 83 83
email: k.mitula@mediadem.pl
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