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Golub GetHouse już w nowym biurze
W styczniu pracownicy Golub GetHouse wprowadzili się do nowego biura. Nowa
siedziba firmy znajduje się na 23. piętrze wieżowca Warsaw Financial Center, którego
deweloperem i inwestorem była w 1998 roku. Biuro zaprojektowała pracownia
InDesign, pod kierunkiem Zbigniewa Kostrzewy.
Na 610 mkw. powierzchni znajdują się m.in. 4 sale konferencyjne oraz 27 stanowisk pracy.
W procesie aranżacji wnętrza dużą rolę odegrali sami pracownicy Golub GetHouse, którzy
współdecydowali o jego ergonomii, doborze kolorystyki oraz materiałów wykończeniowych.
– Zależało nam, aby nowa siedziba Golub GetHouse była reprezentacyjną i przyjazną
wizytówką firmy, spełniającą nasze oczekiwania w zakresie aspektów proekologicznych.
Atutem nowego biura jest jego lokalizacja w niedużej odległości od realizowanej przez nas
inwestycji Mennica Legacy Tower. Dodatkowo, cieszy nas możliwość powrotu do budynku, w
którego powstanie nasza firma była zaangażowana – powiedział Czarek Jarząbek, prezes
zarządu Golub GetHouse.
Gości biura wita elegancka recepcja, której przeszklenia wyklejono sylwetkami ilustrującymi
zrealizowane i planowane inwestycje Golub GetHouse. Na jednej ze ścian nadrukowane
zostały napisy wyrażające wartości i motto firmy. Pomieszczenia zostały rozplanowane w
sposób pozwalający zarówno na organizację spotkań, pracę przy komputerze, kameralne
rozmowy telefoniczne czy odpoczynek. Przestrzenie otwarte charakteryzują się przyjazną
kolorystyką i ciepłymi naturalnymi barwami okładzin drewnianych. Na ścianach powierzchni
wspólnych zastosowano fototapety z widokami natury.
Ponadto w nowym biurze zaaranżowana została pokazowa sala konferencyjna – tzw.
showroom – inwestycji Mennica Legacy Tower realizowanej przez Golub GetHouse wspólnie
z Mennicą Polską. W przygotowanie showroom’u oddającego charakter i wartości Mennica
Legacy Tower zaangażowani byli pracownicy uczestniczący w realizacji tego projektu, przy
wsparciu pracowni Decoroom.
– koniec –
Dodatkowych informacji udzielają:
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Golub GetHouse to doświadczona firma deweloperska i inwestycyjna, która od ponad 50 lat
świadczy pełen zakres usług na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i Europie. W
Polsce Golub GetHouse działa od ponad 25 lat, dysponując rozległą wiedzą w dziedzinie
realizacji projektów deweloperskich, budownictwa, finansowania, marketingu, wynajmu oraz
zarządzania nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi. W Warszawie Golub
GetHouse zrealizował do tej pory liczne budynki biurowe, w tym: Warsaw Financial Center,
International Business Center oraz Warsaw Corporate Center.
Obecnie Golub GetHouse realizuje w Warszawie budynek biurowy PRIME Corporate Center,
a także wspólnie z Mennicą Polską, inwestycję Mennica Legacy Tower – 140-metrową wieżę
oraz sąsiadujący z nią budynek, które powstaną zaledwie 250 metrów od stacji „Rondo ONZ”
II linii metra, przy skrzyżowaniu ulic Prostej i Żelaznej.
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