




The Park Warsaw is the first truly  

self-contained campus-style office project  

in Poland, consisting of 12 Class-A office  

buildings with a total lease area  

of 130,000 sq m and a large number

of parking places.

The Park provides a high building specification  

and a flexible, open plan office accommodation  

in keeping with the requirements of major  

international and Polish companies. The Park 

Warsaw received a Final Excellent BREEAM  

Certificate awarded only to the world’s leading  

sustainable buildings.

The Park
Warsaw

The Park Warsaw jest pierwszym

samowystarczalnym kampusem biurowym

w Polsce, składającym się z 12 budynków

biurowych klasy A o łącznej powierzchni

najmu 130 000 m2 oraz z licznymi

miejscami parkingowymi. 

The Park Warsaw zapewnia wysoki standard

specyfikacji technicznej budynków oraz

elastyczne rozwiązania powierzchni biurowej

typu open space, zgodnie z potrzebami

międzynarodowych i polskich firm. Projekt

otrzymał końcowy certyfikat BREEAM z oceną

Excellent, przyznawany wiodącym budynkom

zrównoważonego rozwoju.





A concept
for Warsaw
Koncepcja

dla Warszawy

With multi-phase Class-A office  

accommodations amidst beautiful landscaping,  

The Park Warsaw offers a friendly corporate  

environment. With ample on-site amenities such  

as cafes, restaurants, a day-time nursery, fitness  

club, and convenience stores, The Park Warsaw  

helps make that elusive work-life balance a little  

more attainable.

Koncepcja The Park Warsaw przewiduje  

etapową budowę biurowców klasy A,

usytuowanych pośród starannie  

zaprojektowanej zieleni oraz elementów małej  

architektury. Stwarza to przyjazne środowisko  

pracy. Szereg licznych udogodnień, takich jak  

kawiarnie, restauracje, przedszkole, klub fitness  

czy sklepy, pomaga osiągnąć równowagę  

pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.
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The Park Warsaw has become a catalyst
for a new business destination in one
of the most accessible and well-located
districts of Warsaw – within the beltway
connecting Aleje Jerozolimskie and
the Mokotów Business District.

The Park Warsaw benefits from excellent
connectivity to the city center by car and public
transportation. In addition, The Park Warsaw
offers shuttle bus service to nearby trams,
buses and fast train station for the exclusive
use of the tenants, reducing
need for personal cars.

Location
Lokalizacja

7 km

6 km

6 km

7 km

from Warsaw’s International Airport
od międzynarodowego lotniska Okęcie

10 mins / 10 min 10 mins / 10 min

30 mins / 30 min

10 mins / 10 min20 mins / 20 min

20 mins / 20 min

15 mins / 15 min 20 mins / 20 min

20 mins / 20 min
from City Center 

od centrum Warszawy

from Galeria Mokotów shopping mall
od Galerii Mokotów

from Wilanowska metro station
od stacji metra przy ul. Wilanowskiej

The Park Warsaw stał się katalizatorem
rozwoju nowej lokalizacji biznesowej w jednej
z najlepiej skomunikowanych i położonych
dzielnic w Warszawie – w odcinku łączącym
Aleje Jerozolimskie z Mokotowskim Centrum  
Biznesu.

The Park Warsaw oferuje doskonałe
połączenie z centrum miasta samochodem
lub transportem publicznym.  
Ponadto, dla pracowników The Park Warsaw  
dostępny jest dedykowany autobus, którym  
w szybki i bezproblemowy sposób mogą oni  
dojechać do pobliskich przystanków autobusowych,  
tramwajowych i stacji kolejowych, ograniczając  
tym samym konieczność dojazdu do biura  
własnym samochodem.
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7 km
from Warsaw’s International Airport  

od międzynarodowego lotniska Okęcie

6 km
from City Center 

od centrum Warszawy

6 km
from Galeria Mokotów shopping mall 

od Galerii Mokotów

7 km
from Wilanowska metro station 

od stacji metra przy ul. Wilanowskiej

10 mins / 10 min

15 mins / 15 min

20 mins / 20 min

20 mins / 20 min

20 mins / 20 min

15 mins / 15 min

20 mins / 20 min

30 mins / 30 min

10 mins / 10 min
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The Park Warsaw shuttle bus service

10 mins to Warsaw’s International Airport

autobus The Park Warsaw

10 minut do międzynarodowego lotniska
The Park Warsaw shuttle bus route | Trasa autobusu The Park Warsaw

The International Airport, buses,
trams, existing highways and a new

freeway make this Warsaw’s best
connected business destination.

Międzynarodowe lotnisko, połączenia
autobusowe i tramwajowe, istniejące

oraz planowane drogi szybkiego ruchu
sprawiają, że The Park Warsaw jest

najlepiej skomunikowanym miejscem
dla rozwijającego się biznesu.

direct tram to the city center
bezpośredni tramwaj do centrum miasta
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Many shops, restaurants and cafes,
a day-time nursery, on-site fitness center,  
parcel lockers and other amenities  
enhance employees’ well being and productivity.

Amenities
Udogodnienia

Liczne sklepy, restauracje i kawiarnie,  
przedszkole, klub fitness, paczkomat 
oraz szereg innych udogodnień poprawią komfort  
pracowników oraz zwiększą efektywność
ich pracy.

coffee shop / kawiarnia

convenience store / supermarketcanteen / kantyna
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The Park Warsaw  

provides a wide range  
of amenities to create  
a truly unique working  

environment.

The Park Warsaw
zapewnia szereg  

udogodnień, by stworzyć  
wyjątkowe środowisko pracy.

 The Park Kitchen

fitness club / klub fitness

kindergarten / przedszkole
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The Park Warsaw with its innovative design
and carefully selected greenery creates
a friendly work environment.
The Park Warsaw also supports employees’  
individual development through organization 
of regular events promoting healthy lifestyle,  
including sports activities (The Park Warsaw  
Running Team, The Park Warsaw Rowing  
League) and various cultural events.

The Park Warsaw tworzy przyjazną atmosferę 
pracy dzięki starannie zaprojektowanej 
architekturze oraz odpowiednio dobranej 
zieleni, a także wspiera indywidualny rozwój 
pracowników poprzez organizację cyklicznych 
wydarzeń promujących zdrowy styl życia,
takich jak zajęcia sportowe (drużyna  
biegowa The Park Warsaw, liga wioślarska
The Park Warsaw) i wydarzenia kulturalne.

Events
Wydarzenia





An innovative design and unique landscape 
scheme is an integral part of the development. 
Carefully selected trees, plants, flowers, 
fountains and garden accessories encircle 
the building and foster a healthy working 
environment.

Architecture
Architektura

Innowacyjna architektura oraz unikalna 
aranżacja placów i zieleni są integralną 
częścią The Park Warsaw. Budynki otoczone 
są starannie dobranymi drzewami, krzewami, 
kwiatami, fontannami i innymi elementami 
architektury, co tworzy zdrowe środowisko 
pracy.
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The Park Warsaw



Interiors
Wnętrza

 
The Park Warsaw lobbies,

full of natural light and greenery,
reflect the energy and atmosphere

of the project.

Hole recepcyjne The Park Warsaw, 
pełne naturalnego światła i zieleni, 

odzwierciedlają energię i atmosferę 
projektu.
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Technical 
specification 
Specyfikacja

techniczna

The Park’s Class-A specifications anticipate 
the needs of modern businesses and scalable 
solutions support future expansion of tenants.

The Park’s specifications deliver also the 
high-level standards required by international 
companies in a Class-A multi-tenant or single-
occupier business park.

Architecture / Structure 

•  Typical 8.1 m column grid / 1.35 m window grid
•  3.0 m floor-to-ceiling height
•  Openable window modules
•  Optimized elevator waiting times and core layouts  
    to allow efficient access for occupiers
•  Typical floor loads – 3.0 kN/sq m in the office space  
    and special reinforced 5.0 kN/sq m in the storage
    areas
•  Suspended ceilings throughout the offices
•  10 cm raised floors
•  Multi tenant or single occupier efficiencies built into  
    the design
•  Quality architectural features and façades
•  Emphasis on optimal use of natural light throughout  
    the building
•  Excellent building floor layout densities

HVAC & Electrical System 

•  4-pipe fan coil HVAC system
•  Ceiling-mounted diffusers
•  Local temperature controllers – one per four fan  
    coil units
•  Diverse power – two independent incoming  
    electrical connections
•  Floor boxes – one per every 20 sq m  
    for 2 workstations
•  Office lighting – fully recessed luminaries to fulfill  
    local code to open plan layout
•  Space allowance for tenant generators and diverse  
    electrical distribution
•  Efficient distribution of services to allow  
    Tenant specific IT/LAN rooms

Fire Detection & Security System 

•  Full sprinkler system throughout the complex
•  Smoke Detection System
•  Automatic link to the fire brigade
•  Fire hoses reels or hydrants
•  Building Management System
•  CCTV monitoring of all access points  
    to the buildings and parking areas
•  Access Control System
•  Security Staff available 24h a day

Telecommunication 

•  Fiber-optic and analogue wires from major operators
•  Main distribution frame
•  Fully digital central telephone switch
•  Diverse routed telecoms distribution

Architektura / Konstrukcja 

•  Podział powierzchni biurowej oparty na module okiennym  
    o wymiarze 1.35 m oraz rozstawie kolumn 8.1 m
•  3.0 m wysokości od podniesionej podłogi do sufitu  
    podwieszanego
•  Otwierane moduły okienne
•  Zoptymalizowany czas oczekiwania na windy i dostęp  
    do dróg komunikacyjnych
•  Nośność 3.0 kN/m2 dla biur oraz wzmocnienie 
    do 5.0 kN/m2 powierzchni do wykorzystania na archiwum 
    lub magazynek
•  System podwieszanych sufitów w biurach
•  Podniesione podłogi o całkowitej wysokości 10 cm
•  Układ powierzchni biurowych zapewnia możliwość 
    efektywnego i funkcjonalnego podziału na jednego
    lub wielu najemców
•  Wysokiej jakości elementy architektury oraz fasad
•  Maksymalizacja dostępu światła naturalnego
•  Wysoki współczynnik efektywności wykorzystania  
    przestrzeni

System klimatyzacji,  
wentylacji i instalacje elektryczne 

•  System klimatyzacji oparty na czterorurowych 
    klimakonwektorach
•  Kratki nawiewne montowane w suficie
•  Lokalna kontrola temperatury – jeden kontroler
    na cztery klimakonwektory
•  Dywersyfikacja zasilania – dwa niezależne źródła zasilania
•  Puszki podłogowe – jedna na 20 m2 powierzchni biurowej  
    dla dwóch stanowisk pracy
•  Oświetlenie biurowe – oprawy oświetleniowe wbudowane  
    w podwieszany sufit
•  Możliwość zainstalowania generatora z niezależną siecią 
    zasilania
•  Efektywne rozmieszczenie szachtów instalacyjnych 
    umożliwiające dopasowanie sieci teleinformatycznych  
    do potrzeb Najemcy

System zapobiegania  
i wykrywania pożaru oraz ochrona budynku 

•  System tryskaczy w całym kompleksie
•  System czujek dymowych
•  Automatyczne połączenie ze strażą pożarną
•  System hydrantów ppoż.
•  Inteligentny System Zarządzania Budynkiem
•  Kamery telewizji przemysłowej we wszystkich punktach  
    wejściowych do budynków oraz na parkingu podziemnym
•  System kontroli dostępu
•  Całodobowa ochrona

Telekomunikacja 

•  Linie światłowodowe i analogowe  
   od największych operatorów
•  Centralna krosownica telefoniczna
•  Cyfrowa centrala telefoniczna
•  Elastyczne rozprowadzenie sieci teleinformatycznych

Specyfikacja The Park, odpowiadająca 
budynkom biurowym klasy A, wychodzi 
naprzeciw potrzebom nowoczesnego biznesu, 
a elastyczne rozwiązania wspierają przyszłą 
ekspansję najemców.

Specyfikacja gwarantuje także wysoki standard, 
zarówno dla jednego, jak i dla kilku najemców, 
wymagany przez międzynarodowe firmy w parkach 
biurowych klasy A.
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PODZIAŁ POWIERZCHNI BIUROWEJ OPARTY NA 
MODULE OKIENNYM O WYMIARZE 1.35 ORAZ 
ROZSTAWIE KOLUMN 8.1 M
/ TYPICAL 8.1 M COLUMN GRID / 1.35 WINDOW
GRID

SYSTEM KLIMATYZACJI OPARTY 
NA CZTERORUROWYCH
KLIMAKONWEKTORACH
/ HVAC SYSTEM:
FOUR PIPE FAN COIL AIR 
CONDITIONING SYSTEM

OTWIERANE MODUŁY 
OKIENNE
/ OPENABLE WINDOW 
MODULES

OŚWIETLENIE 
/ LIGHTING FIXTURES 

PUSZKA PODŁOGOWA
/ FLOOR BOX

SYSTEM PRZECIWPOŻAROWY 
/ FIRE PROTECTION SYSTEM

PODŁOGI PODNIESIONE
/ RAISED FLOOR

3.0 M WYSOKOŚCI OD PODŁOGI DO SUFITU 
PODWIESZANEGO
/ 3.0 M FLOOR-TO-CEILING HEIGHT



Floor plans
Rzuty pięter

B1

B2

B3

B4

B5 B7

B8

B9 B11

B12B10

B6

Building 

Floors

Total Rentable Area (sq m)

Typical Floor Plates (sq m)

1 

4

10,800

2,700

9

5

12,500

2,500

11

5

12,000

2,500

5 

5

12,000

2,500

3

5

12,000

2,500

7

5

12,600

2,500

2

4

10,100

2,500

10 

5

5,900

1,200

12 

5

5,900

1,200

6 

5

11,500

2,500

4

5

11,500

2,500

8 

5

8,100

1,800
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Two tenants/
Dwóch najemców 

Three tenants/
Trzech najemców 

Four tenants/
Czterech najemców 

TWO  
TENANTS

DWÓCH 
NAJEMCÓW

Usable Area: 1,289 sq m
Powierzchnia użytkowa: 1 289 m2

Total Headcount: 129  
Liczba miejsc siedzących: 129

Usable Area: 1,289 sq m 
Powierzchnia użytkowa: 1 289 m2

Total Headcount: 129 
Liczba miejsc siedzących: 129

Total Usable Area: 2,554 sq m 
Powierzchnia użytkowa: 2,554 m2

Total Headcount: 255 
Liczba miejsc siedzących: 255

THREE  
TENANTS

TRZECH 
NAJEMCÓW

Usable Area: 1,289 sq m 
Powierzchnia użytkowa: 1,289 m2

Total Headcount: 129 
Liczba miejsc siedzących: 129

Usable Area: 721 sq m
Powierzchnia użytkowa: 721 m2

Total Headcount: 72  
Liczba miejsc siedzących: 72

Usable Area: 593 sq m 
Powierzchnia użytkowa: 593 m2

Total Headcount: 59 
Liczba miejsc siedzących: 59

Total Usable Area: 2,554 sq m 
Powierzchnia użytkowa: 2,554 m2

Total Headcount: 252 
Liczba miejsc siedzących: 252

FOUR 
TENANTS

CZTERECH 
NAJEMCÓW

Usable Area: 591 sq m 
Powierzchnia użytkowa: 591 m2

Total Headcount: 59 
Liczba miejsc siedzących: 59

Usable Area: 593 sq m
Powierzchnia użytkowa: 593 m2

Total Headcount: 59  
Liczba miejsc siedzących: 59

Usable Area: 587 sq m 
Powierzchnia użytkowa: 587 m2

Total Headcount: 59 
Liczba miejsc siedzących: 59

Usable Area: 721 sq m 
Powierzchnia użytkowa: 721 m2

Total Headcount: 72 
Liczba miejsc siedzących: 72

Total Usable Area: 2,492 sq m 
Powierzchnia użytkowa: 2,492 m2

Total Headcount: 249 
Liczba miejsc siedzących: 249

Office Area: 1,289 sq m
Total Headcount: 129
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Office Area: 1,240 sq m
Total Headcount: 124

Office Area: 608 sq m
Total Headcount: 61

Office Area: 608 sq m
Total Headcount: 61

Office Area: 1,289 sq m
Total Headcount: 129

Office Area: 593 sq m
Total Headcount: 59

Office Area: 593 sq m
Total Headcount: 59

Office Area: 721 sq m
Total Headcount: 72

Office Area: 721 sq m
Total Headcount: 72

Total Office Area: 2,578 sq m
Total Headcount: 258

Total Office Area: 2,554 sq m
Total Headcount: 255

Total Office Area: 2,530 sq m
Total Headcount: 253



With The Park developments in Prague,
Moscow and Warsaw, AIG & White Star
Real Estate is rolling out a branded concept 
for masterplanned business park consistently 
delivering a modern campus style workplace 
across Europe.

The Parks

Poprzez realizację tego typu projektów
w Pradze, Moskwie i Warszawie,
AIG & White Star Real Estate przyczynia 
się do rozwoju nowej klasy kompleksowo 
zaprojektowanych parków biurowych, 
konsekwentnie oferując nowoczesne
kampusy biurowe w całej Europie.

The Park Prague



The Campus Science Park Brno

The Park Cracow



The Park Prague



Portfolio

AIG & White Start Real Estate are highly 
respected international real estate companies 
with a first-class track record. AIG & White Star 
Partners have completed over 50 projects in 
Europe including a large porfolio of landmark 
office buildings. Other projects include 
warehousing, retail, leisure and residential 
developments. White Star Real Estate is also
an experienced asset and property manager.

AIG & White Star Real Estate są 
międzynarodowymi firmami z wieloletnim 
doświadczeniem, działającymi na rynku 
nieruchomości. Łącznie zrealizowały ponad 
50 wysokiej jakości projektów. Wśród nich
 jest znacząca grupa prestiżowych budynków 
biurowych. Pozostałe inwestycje to magazyny, 
centra handlowe oraz osiedla domów 
jednorodzinnych i mieszkań. White Star Real 
Estate jest także doświadczonym zarządcą 
nieruchomości.

Grzybowska Park



White Square Office Center Elektrownia Powiśle

Riverside ParkAlkotás Point



The Park Warsaw
Krakowiaków 50

02-255 Warszawa
www.theparkwarsaw.pl

White Star Real Estate
Zajęcza 2B

00-351 Warszawa
www.whitestar-realestate.com



Where
Business
Grows




