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Pierwszy showroom w Eurocentrum
Eurocentrum Office Complex zyskało nowego najemcę – jest to pierwszy
w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej showroom włoskich płyt ze
spieków kwarcowych LAMINAM.
Od września w Eurocentrum architekci i ich klienci będą mogli oglądać stałą
ekspozycję prezentującą wszystkie zastosowania płyt LAMINAM, zaprojektowaną
przez pracownię JMW Architekci. Showroom będzie dostępny 24 godziny na
dobę.
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Płyty ze spieków kwarcowych oferowane przez LAMINAM ze względu na swoją
wielofunkcyjność i elegancki wygląd nazywane są tworzywem przyszłości.
Wnętrze

showroomu

pokryte

jest

różnego

rodzaju

spiekami,

ukazując

różnorodność ich kolorów i tekstur. Zaprojektowano również wyspę kuchenną i
kabinę prysznicową, co demonstruje szerokie możliwości zastosowania spieków
we wnętrzach. Do pracy z klientami oraz przeprowadzania prezentacji i szkoleń
umieszczono specjalny stół konferencyjny, profesjonalne nagłośnienie oraz
ruchomy ekran. W showroomie znajdują się również ekspozytory mogące
pomieścić do 140 sztuk płyt oraz przestrzeń z próbnikami i katalogami.
Otwarcie showroomu jest dla firmy LAMINAM kolejnym tegorocznym sukcesem.
W marcu projekt Laminam Star Maker, przygotowany we współpracy ze znanym
polskim deisgnerem Mac Stopą, otrzymała RED DOT Award – jedną z najbardziej
prestiżowych nagród w dziedzinie wzornictwa przemysłowego.
Eurocentrum
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przyciąga
która
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Pojawienie

się

tam

showroomu

wskazuje

na

indywidualne

podejście do najemców i otwartość na nowe koncepty.
W celu umówienia wizyty w showroomie należy skontaktować się z LAMINAM
POLAND

pod

nr

telefonu:

504

144205

lub

wysłać

maila

na

adres

warszawa@laminam.pl.
***
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 ponad 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem
nieruchomości obejmującym 72 projekty o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 254 tys. mkw.,
zlokalizowanych w 34 miastach. Spośród tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu highstreet znajduje się w strukturze utworzonego, innowacyjnego na polskim rynku Real Estate Income
Assets FIZ AN, którym Grupa aktywnie zarządza i w którym posiada 15-proc. udział.
W 2015 roku firma dostarczył na polski rynek około 65 tys. mkw. nowej powierzchni biurowohandlowej. Na dzień 31 grudnia 2015 r. bieżąca wartość portfela nieruchomości zarządzanych przez
Grupę wynosiła 1,9 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. 83% bieżącej wartości portfela Grupy
stanowiły nieruchomości w Warszawie, czyli na największym i jednym z najbardziej
perspektywicznych rynków nieruchomości komercyjnych w Polsce.
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