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Franke rozwija się w Adgar Park West 
 
Warszawa (1 października 2019 r.) – Firma Franke zakończyła proces renegocjacji i ekspansji umów najmu 
na terenie Adgar Park West. W rezultacie dla firmy Franke Polska i Europejskiego Centrum Usług 
Wspólnych Franke wynajęto ok. 1 850 mkw. W negocjacjach najemcę reprezentowała międzynarodowa 
firma doradcza Cresa Polska. 
 
Franke jest wiodącym na świecie dostawcą inteligentnych systemów kuchennych do użytku domowego 
oraz profesjonalnych urządzeń gastronomicznych i sanitarnych. Firma jest obecna w 40 krajach z 68 
oddziałami działającymi na 5 kontynentach. Koncern pochodzi ze Szwajcarii i posiada ponad 100-letnią 
tradycję w dostarczaniu rozwiązań dla gospodarstw domowych. Franke od 25 lat posiada polski oddział 
oraz zakład produkcyjny w Sękocinie Nowym.  
 
- Firma Franke przywiązuje dużą wagę do komfortu pracy swoich pracowników. Adgar Park West daje 
firmie możliwość rozwoju w obrębie przestrzeni biurowych, a dodatkowo oferuje miejsca parkingowe, które 
są dla tego najemcy bardzo istotne – mówi Łukasz Dreger, Senior Associate w dziale reprezentacji 
najemców biurowych w firmie Cresa Polska.  
 
Składający się z trzech budynków o łącznej powierzchni 43 000 mkw. kompleks Adgar Park West 
charakteryzuje się idealnym położeniem w biznesowym centrum stołecznej Ochoty. Bezpośrednie 
sąsiedztwo rozwiniętych centrów handlowych, Parku Szczęśliwickiego oraz doskonała infrastruktura 
komunikacyjna determinują atrakcyjność tego miejsca. Adgar Park West dzięki modernizacji z 2014 r. 
zyskał nowoczesny wygląd i dodatkową, przyjazną przestrzeń w postaci przeszklonego atrium. Budynki 
posiadają zaawansowane systemy zarządzania i monitorowania, przemyślany pakiet udogodnień dla 
użytkowników i gości, dostęp do pierwszego w Polsce co-creatingu Brain Embassy oraz hybrydowej 
przestrzeni najmu BeYOURSeLF, strefę Adgar Fit z całoroczną bieżnią wokół budynków oraz dostęp do 
infrastruktury profesjonalnego centrum szkoleniowego i przestrzeni eventowych. Przynależny parking i 
garaż oferują łącznie 800 miejsc postojowych. Wciąż rozwijana oferta Adgar Poland została doceniona w 
2017 roku nagrodą dla najlepszego biurowca w konkursie Eurobuild CEE, przyznawaną przez najemców.  
 
- Dynamiczny rozwój Centrum Usług Wspólnych Franke dał nam okazję do przyjrzenia się szansom 
związanym z renegocjacją umów w obrębie Adgar Park West. Dzięki strategicznej restrukturyzacji firma 
uzyskała bardziej komfortowe warunki i możliwość rozwoju, a na tym bardzo nam zależało – mówi 
Agnieszka Żygieło, Doradca w dziale reprezentacji najemców biurowych firmy Cresa Polska. 
 
 
Cresa jest największą na świecie firmą doradczą na rynku nieruchomości komercyjnych świadczącą usługi agencyjne wyłącznie na 
rzecz najemców i specjalizującą się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie nieruchomości. Prowadzi działalność w 
ponad 80 biurach na całym świecie. Cresa Polska oferuje obiektywne i niezależne usługi doradcze na rynku nieruchomości 
komercyjnych. Firma zapewnia kompleksowe usługi agencyjne w zakresie reprezentacji najemców pozbawione ryzyka konfliktu 
interesów, jak również obsługi transakcji na rynkach kapitałowych, badań rynku i doradztwa, wycen nieruchomości, projektowania 
i zarządzania projektami oraz workplace strategy. Siedziba firmy Cresa Polska mieści się w Warszawie. Biura regionalne znajdują się 
we Wrocławiu, Trójmieście, Łodzi i Krakowie. Więcej informacji na www.cresa.pl 
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