KOMUNIKAT PRASOWY
SPEKTRUM Tower podpisuje umowę najmu z kliniką medyczną - POLMED.

Warszawa, 23 września 2014 r.
Warszawskie SPEKTRUM Tower sfinalizowało umowę najmu z kolejną firmą. Jest nią Polmed S.A.,
która podniesie atrakcyjność budynku poprzez bliską dostępność usług medycznych. Utworzy
klinikę, która będzie zlokalizowana na parterze biurowca i zajmie 400 mkw powierzchni. Klinika
będzie posiadać oddzielne wejście. Otwarcie nowej placówki zaplanowane jest na pierwszy
kwartał 2015 roku.
Polmed S.A. od 1999 r. zapewnia kompleksową opiekę medyczną dla osób prywatnych, firm i instytucji
na terenie całej Polski. Nowo otwarte Centrum Medyczne w budynku Spektrum Tower, podobnie jak
pozostałe placówki Polmed, będzie wyposażone w certyfikowany i nowoczesny sprzęt medyczny
najwyżej jakości. Zespół medyczny centrum będzie składał się z lekarzy specjalistów i wykwalifikowanego
personelu pomocniczego. Dzięki temu pacjenci, - zarówno osoby pracujące w SPEKTRUM Tower, jak
i klienci z zewnątrz, będą mogli na miejscu otrzymać pomoc medyczną w szerokim zakresie.
„Centrum Medyczne Polmed jest kolejnym po klubie fitness CityFit lokalem usługowym, który przyczyni
się do przyciągnięcia kolejnych potencjalnych najemców SPEKTRUM Tower, szeroką ofertą usług na
najwyższym poziomie. W kontekście strategii tworzenia przyjaznego miejsca pracy, promującego zdrowy
tryb życia, Polmed znakomicie wzbogaca naszą ofertę.” – mówi Katarzyna Woźna, Dyrektor
ds. leasingu, WX Management Services sp. z o.o.
„Przywiązujemy ogromną wagę do standardu oraz jakości naszych placówek medycznych. Wynajęcie
lokalu w jednym z najnowocześniejszych i prestiżowych warszawskich biurowców umożliwi dostarczenie
pacjentom kliniki usług medycznych na najwyższym poziomie. Spektrum Tower z nawiązką spełnia
wszystkie nasze wymagania w tym zakresie.” – mówi Radosław Szubert z Polmed S.A.
„Z satysfakcją dodajemy Polmed S.A. do listy naszych najemców. Jesteśmy przekonani, że na wysokiej

jakości usługach medycznych skorzystają zarówno najemcy budynku, jak i mieszkańcy Warszawy.
Budynek jest dobrze skomunikowany z resztą miasta – w jego okolicy wkrótce zostanie otwarta nowa

stacja metra, jest też przystanek tramwajowy oraz wielopoziomowy parking, a niebawem także stacja
rowerowa Veturilo.” – dodaje Katarzyna Woźna z WX Management Services sp. z o.o.

Informacja o inwestycji:
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SPEKTRUM Tower to 122-metrowy nowoczesny budynek z ponad 28 000 m

elastycznej, wysokiej klasy

powierzchni biurowej do wynajęcia, rozlokowanej na 28 piętrach. Przestrzeń ta może zostać łatwo podzielona,
oferując biura od 80 metrów wzwyż, a niższe piętra budynku zapewnią najemcom i odwiedzającym dostęp do
szeregu usług, m.in. restauracji, kawiarni oraz obszernej strefy fitness. Biurowiec SPEKTRUM Tower znajduje się
przy ul. Twardej 18. Lokalizacja ta zapewnia łatwy dojazd transportem publicznym. Ponadto na podziemnych
kondygnacjach biurowca na użytkowników czekać będzie 314 miejsc parkingowych, co sytuuje SPEKTRUM Tower
na pierwszym miejscu wśród biurowców w biznesowym centrum miasta pod względem liczby miejsc parkingowych w
stosunku do powierzchni budynku (1:89).
Biurowiec jest w trakcie certyfikacji BREEAM, która potwierdza, iż budynek jest przyjazny środowisku. Pracownicy
biur ulokowanych w SPEKTRUM Tower będą mogli korzystać z zielonych tarasów znajdujących się na 4, 5, 10, 25
oraz 28 piętrze biurowca.

Dodatkowe informacje o projekcie: http://spektrumtower.com/pl
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