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LIFE_concept
W samym sercu Warszawy, nowo wyremontowany LIFE_building 
Warsaw oferuje innowacyjne, zielone rozwiązania oraz no-
woczesne udogodnienia, jako integralną część wyjątkowej 
koncepcji równowagi między pracą a życiem prywatnym. Do 

wynajęcia dostępne są wysokiej jakości zmodernizowane po-
wierzchnie biurowe o wielkości od 160 m2 do 1 316 m2.
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LIFE_building

Dojazd

LIFE_BUILDING WARSAW

Lokalizacja_
Usytuowany w pulsującym życiem centrum Warszawy, LIFE_building 

Warsaw to adres idealny dla prowadzenia Twojego biznesu. 
Położenie w niewielkiej odległości od drugiej linii metra, 
blisko przystanków autobusowych i tramwajowych, w otoczeniu 

licznych ścieżek rowerowych oraz parków miejskich, gwarantuje 
najwyższą jakość życia w wielkim mieście. Dojazd do Dworca 
Centralnego taksówką zajmie zaledwie 6 minut. A krótka, 15 

minutowa jazda samochodem, zabierze członków Twojego zespołu 
prosto na Lotnisko Chopina w Warszawie.
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Linie Tramwajowe 9, 17, 22, 33, 78

Autobusy 106, 157, 160, 174, 178, 190

Metro, linia M2 - 4 min. pieszo

Dworzec Centralny- 16 min. pieszo

Lotnisko im. F. Chopina - 15 min. samochodem



Kiedy miejska 
dżungla spotyka 
Industrialny 

Design_
Połączenie stalowych struktur i betonowych powierzchni 
z bujną roślinnością, rozmieszczoną zarówno wewnątrz 

jak i na zewnątrz budynku, tworzy niepowtarzalną atmos-
ferę. Poczuj tę różnicę wszystkimi zmysłami – i ciesz 

się zieloną enklawą w centrum miasta.
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LIFE_meeting
room

W pełni wyposażona przestrzeń eventowa jest częścią 
LIFE_executive lounge. Elastyczny rozkład pomieszcze-

nia umożliwia zorganizowanie spotkań do 32 osób.
W połączeniu z LIFE_executive lounge i LIFE_terrace 
jest to idealne miejsce na konferencje prasowe, pre-

zentacje czy wewnętrzne warsztaty dla zespołu.

LIFE_executive 
lounge

Skorzystaj z naszej nowej, dedykowanej dla najemców 
przestrzeni LIFE_executive_lounge, która znajduje się na 
drugim piętrze z bezpośrednim dostępem do LIFE_terrace. 
Wykorzystaj przestrzeń do spotkań ze współpracownikami, 
zrelaksowania się czy interakcji z pozostałymi najemca-

mi, by tworzyć nowe możliwości biznesowe.
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LIFE_terrace
Ta przestrzeń jest niczym prywatny park, w którym odpoczniesz i 

możesz cieszyć się swoim czasem wolnym! Połączony z LIFE_executive 
lounge, LIFE_terrace o powierzchni 400 m2 jest dostępny dla 

wszystkich użytkowników budynku. Ciesz się swoją przerwą w zielonym 
otoczeniu w czasie pracy, a strefa barowa pozwoli Ci na przyjemną 

rozmowę z kolegami po godzinach.
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Zależy nam na wdrażaniu bioróżnorodności zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz budynku. – Właśnie dlatego umieściliśmy nowe zielone wyspy przy 
głównym wejściu, w lobby oraz stworzyliśmy “park” na tarasie na drugim 
piętrze. W ramach LIFE_terrace nasadzonych zostanie 65 m2 aromatycznych i 
jadalnych roślin i ziół, 53 m2 miododajnych roślin kwiatowych, 27 m2 traw 
i krzewów ozdobnych, 10 m2 roślin pnących, a także 240 m2 krzewów i traw.  

Doprowadzi to do czterokrotnego zwiększenia powierzchni biologicznieczynnej 
oraz do powstania zielonej przestrzeni, która zmniejszy miejską wyspę 

ciepła, a także stworzy mikrosiedlisko dla ptaków i owadów.
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NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

Całkowita powierzchnia 11 870 m2

Piętra 12 + 2 pod podziemne

Parking 97 miejsc parkingowych w garażu podziemnym
 + 3 miejsca parkingowe na zewnątrz budynku 

Windy 4 windy (w tym 2 windy panoramiczne)

Powierzchnie biurowe 160 – 1 316  m2

Budynek_

Life_building

Odkryj Twoje 
przyszłe 
biuro

Recepcja 24/7

Defibrylator

Otwieralne okna

Klimatyzacja

Stojaki na rowery

System odbioru paczek

LIFE_executive lounge

LIFE_meeting room

LIFE_terrace

Kontrola dostępu

Bank (w budynku)

Światłowód

Ochrona oraz 
monitoring 24/7

System Zarządzania 
Budynku (BMS)

Powierzchnie biurowe na standardowympiętrze
Każda powierzchnia może zostać podzielona zgodnie z Twoimi potrzebami: 
1 moduł (pojedynczy lokator) | 2 moduły | 3 moduły
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PLAN PIĘTRA OPCJA 03

PLAN PIĘTRA OPCJA 02

PLAN PIĘTRA OPCJA 01

POWIERZCHNIE BIUROWE NA PIĘTRZE 160 – 270 m2

12 MIEJSC DO PRACY | 160 m2

21 MIEJSC DO PRACY | 200 m2

30 MIEJSC DO PRACY | 270 m2

POWIERZCHNIE BIUROWE NA PIĘTRZE 160 – 470 m2

12 MIEJSC DO PRACY | 160 m2

50 MIEJSC DO PRACY | 470 m2

POWIERZCHNIA BIUROWA NA PIĘTRZE 630 m2

61 MIEJSC DO PRACY | 630 m2

Sklep typu convenience 
(w budynku)
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Zrównoważony Rozwój_
Przemyślane prace remontowe oraz wdrożenie 
nowych technologii pozwoliły nam zachować 
wartość budynku, jak również oszczędzić 
emisję dwutlenku węgla zgromadzonego w 

istniejących strukturach.

Certyfikat BREEAM-In-Use
Budynek został wstępnie oceniony dla BREEAM-In-Use 

na poziomie bardzo dobrym (VERY GOOD).



Stale wdrażamy funkcjonalne rozwiązania w 
celu zwiększenia efektywności energetycznej 
naszych budynków, zmniejszenia ich śladu 
węglowego, optymalizacji wykorzystania 
wody i innych zasobów oraz zwiększenia 
bioróżnorodności.

Lokalizacja w pobliżu wielu udogodnień, 
doskonałego transportu publicznego, ścieżek 
rowerowych i pieszych, pozwala naszym 
najemcom na dogodny wybór środka transportu 
i sposobu na dotarcie do pracy. Mnogość 
możliwości wyboru środka transportu pozwala 
na prowadzenie zdrowego stylu życia i 
zmniejszenie śladu węglowego.

Dla ludzi_Środowisko_
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Nasze działania są dostosowane do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Nasze działania są dostosowane do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG).

W LIFE_building wszystkie powierzchnie wspólne, jak również powierzchnie najemców 
zostały wyposażone w oświetlenie LED. Toalety i krany zostały zmodernizowane w celu 
zmniejszenia zużycia wody. Szczegółowe pomiary i analizy zużycia w połączeniu z 

nowoczesnym Systemem Zarządzania Budynku (BMS) pozwalają na dalszą optymalizację zużycia 
naturalnych zasobów. Aby zweryfikować efekty naszych starań, będziemy co roku mierzyć 

nasz ślad węglowy. Stawiamy na wdrażanie bioróżnorodności zarówno wewnątrz jak 
i na zewnątrz budynku – w tym celu umieściliśmy nowe zielone wyspy przy głównym wejściu, 

w lobby oraz stworzyliśmy “park” na tarasie na drugim piętrze.

LIFE_building posiada doskonałą ekspocyzję od Al. Jana Pawła II, a dzięki 
stojakom na rowery i stacjom ładowania pojazdów elektrycznych, wspieramy 

najemców, aby również zmniejszali swój ślad węglowy w codziennym dojeździe 
do pracy. Dzięki naszemu zielonemu designowi chcemy, aby nasze przestrzenie 

zapewniały kontakt z naturą. Wykorzystujemy naturalne materiały, wzory i inne 
elementy, aby wprowadzić naturę do wnętrza naszych budynków. Poprzez stworzenie 
wspólnych przestrzeni, z których mogą korzystać wszyscy najemcy, dążymy do tego 
aby nasz budynek stał się miejscem j przyjaznym do funkcjonowania w mieście.

LIFE_meeting room

LIFE_terrace

Sklep typu convenience i bank (w budynku)

Stojaki na rowery

Metro

LIFE_executive lounge

System Zarządzania Budynkiem (BMS)Zielone 

strefy

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

LED

Oszczędność wody

Segregacja odpadów



Wszystkie umowy najmu w LIFE_building są oparte o 
politykę zielonego najmu (green lease policy). Ponadto, 
umowy dotyczące zarządzania obiektami będą zgodne z 

wytycznymi zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest dalsze 
doskonalenie budynku – w tym celu poddaliśmy budynek 

systemowi zielonej certyfikacji BREEAM-In-Use.

Ład 
korporacyjny_

Nasze działania są dostosowane do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG).

Dążymy do dostarczenia najlepszych wyników 
dotyczących wymogów SDG poprzez klarowną 
współpracę z naszymi najemcami, zarządcami 
nieruchomości oraz dostawcami. Dzięki 
temuwszyscy interesariusze rozumieją i 
przyczyniają się do spełniania postawionych 
celów środowiskowych i społecznych.
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Skontaktuj 
się z nami_

W Y N A J E M

Olga Szczesna
Director JLL
+48 784 907 199
olga.szczesna@eu.jll.com
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