


Nazwa projektu: 
Centrum Biurowe Neptun 
Adres: 
Aleja Grunwaldzka 103A, Gdańsk, Polska 
Deweloper: 
Hines 
Architekt: 
AHR Architects
Powierzchnia biurowa: 
15 300 m² (19 kondygnacji) 
Powierzchnia usługowa: 
700 m² (parter + I piętro) 
Ilość miejsc parkingowych: 
160 miejsc parkingowych na 3 kondygna-
cjach podziemnych 
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LOKALIZACJA
Centrum Biurowe Neptun powstało w jednej z najbardziej 
atrakcyjnych lokalizacji - w centrum komercyjnym Gdań-
ska. Inwestycja położona jest w dzielnicy Wrzeszcz przy 
alei Grunwaldzkiej 103A, stanowiącej główną arterię łą-
czącą centrum Gdańska z Sopotem i Gdynią. Jednym z atu-
tów lokalizacji budynku jest dogodny dojazd ze wszystkich 
części miasta zarówno samochodem oraz środkami ko-
munikacji miejskiej (przystanki autobusowe i tramwajowe 
bezpośrednio przy alei Grunwaldzkiej). Szybka Kolej Miej-
ska (SKM) ma swój przystanek zaledwie 300 metrów od 
budynku i zapewnia doskonałe połączenie z innymi dziel-
nicami Gdańska, w tym z historycznym centrum, a także 
z Gdynią i Sopotem. Ważnym przedsięwzięciem jest budo-
wa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, która już w 2015 roku 
połączy Dworzec Gdańsk-Wrzeszcz z lotniskiem, skracając 
czas podróży na tym odcinku do 25 minut.

Sąsiadująca z aleją Grunwaldzką ulica Słowackiego umoż-
liwia bezpośredni dojazd do Portu Lotniczego im. Lecha 
Wałęsy w Rębiechowie oraz do obwodnicy trójmiejskiej. 
Kolejnym atutem położenia inwestycji jest bliskie sąsiedz-
two licznych obiektów handlowych i usługowych, między 
innymi Galerii Bałtyckiej oraz Centrum Handlowego Man-
hattan, wyróżniających się bogatą i różnorodną ofertą. 
W 2016 roku do użytku zostanie oddana także Galeria Me-
tropolia położona niespełna 300 metrów od budynku. 



ARCHITEKTURA
Centrum Biurowe Neptun oferuje 16 000 metrów kwadratowych powierzchni biurowej oraz handlowo-usługo-
wej w  nowoczesnym, 19-piętrowym wieżowcu. Trzy kondygnacje podziemnego parkingu zapewniają miejsce dla 
160  samochodów. Autorem koncepcji jest renomowana pracownia architektoniczna AHR Architects. W budynku 
zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania techniczne oraz wysokiej jakości materiały wykończeniowe, sta-
nowiące dopełnienie innowacyjnego projektu architektonicznego. Na parterze zaprojektowano lokale handlowo-
-usługowe, a na pierwszym piętrze znajdują się sale konferencyjne dedykowane przyszłym użytkownikom budynku. 
 Ogólnodostępne sale konferencyjne zwiększają efektywność powierzchni biurowych zajmowanych przez  najemców 
i obniżają  całkowity koszt najmu. Centrum Biurowe Neptun już stał się najbardziej wyróżniającym budynkiem 
 biurowym w Trójmieście i jednocześnie wizytówką dzielnicy Wrzeszcz. 

Centrum Biurowe Neptun to 
19 kondygnacji nadziemnych, 
oferujących łącznie 16 000 m² 
powierzchni biurowej i handlowo-
usługowej oraz 3 kondygnacje 
podziemnego parkingu dla 
160 samochodów.



Swoboda w organizacji przestrzeni biurowej, możliwość elastycznego podziału pięter na mniejsze moduły z możliwością 
dostosowania do indywidualnych potrzeb każdego najemcy to cechy powierzchni w Centrum Biurowym Neptun. Pod-
niesiona podłoga oraz podwieszany sufit zapewnią swobodną dystrybucję systemów budynkowych oraz okablowania 
strukturalnego, ułatwiając także możliwość przeprowadzenia zmian aranżacji pomieszczeń biurowych w trakcie trwa-
nia umowy najmu. Całkowite przeszklenie fasady budynku zapewnia doskonałe doświetlenie stanowisk pracy światłem 
dziennym oraz umożliwia najemcom podziwianie pięknej panoramy Gdańska. Efektywne powierzchnie biurowe, ponad-
przeciętna wysokość pomieszczeń, doskonałe nasłonecznienie biur, ograniczone powierzchnie wspólne oraz odpowied-
nio dobrane systemy techniczne budynku tworzą komfortowe oraz przyjazne środowisko pracy dla najemców budynku. 

•  powierzchnia kondygnacji biurowych: od 850 m² 
do 1 050 m² 

•  ponadstandardowa wysokość pomieszczeń 
biurowych: 2,80 m (netto)

•  podniesiona podłoga oraz podwieszany sufit 
zapewniające swobodną dystrybucję systemów 
budynkowych 

•  doskonałe doświetlenie światłem naturalnym dzięki 
w pełni przeszklonej fasadzie (ściana kurtynowa) 

•  energooszczędne oświetlenie 
•  szybkobieżne windy z krótkim czasem oczekiwania 

(poniżej 30 sekund) 
•  wysokiej jakości materiały wykończeniowe 
•  24-godzinny dostęp do budynku oraz czynny i bierny 

system bezpieczeństwa 
•  generator prądotwórczy 
•  udogodnienia: restauracja, sale konferencyjne, 

usługi oraz handel w części parterowej 
•  standard budynku spełniający europejskie 

wymagania dla obiektów biurowych klasy „A” 
•  Certyfikat BREEAM (VERY GOOD)

PRZYJAZNE 
ŚRODOWISKO PRACY 

EFEKTYWNE 
POWIERZCHNIE BIUROWE 

Przykładowa aranżacja powierzchni biurowej
• Powierzchnia: 850 m²
• Liczba stanowisk pracy – układ gabinetowy: 18
• Liczba stanowisk pracy – open space: 82
• Liczba miejsc konferencyjnych: 18
• Całkowita liczba miejsc pracy: 118



Kontakt:
ul. Bonifraterska 17 
00-203 Warszawa
tel. (48 22) 351 24 00
fax (48 22) 351 24 01
e-mail: hinespl@hines.com

www.hines.com
www.hines.pl

Hines jest prywatną firmą specjalizującą się w prowadzeniu inwestycji na rynku nie-
ruchomości, organizacji procesu deweloperskiego i zarządzaniu nieruchomościami 
na całym świecie. Zakres dotychczasowych realizacji firmy, zarówno ukończonych, 
 aktualnie prowadzonych, nabytych jak i zarządzanych to 1 318 nieruchomości o łącznej 
powierzchni ponad 50 milionów metrów kwadratowych, w tym powierzchnie w sek-
torze mieszkaniowym, handlowym, magazynowym, hotelarskim, sportowym, uży-
teczności publicznej oraz dużej skali kompleksy wielofunkcyjne i projekty infrastruk-
turalne.  Hines posiada swoje biura w 115 miastach w 18 krajach, kontrolując aktywa 
o wartości około 28,2 miliarda USD. Pasmo sukcesów oraz reputacja firmy są wynikiem 
 bezkompromisowej dbałości o jakość, najwyższy standard projektów architektonicz-
nych, rozwiązań inżynieryjnych i budowlanych oraz szacunku dla środowiska natural-
nego. Profesjonalna, dojrzała kadra pracująca na całym świecie stanowi kwintesencję 
tego, co dzisiaj powszechnie określa się mianem „Standard Firmy Hines”. 
 
W Polsce firma Hines rozpoczęła działalność w 1997 roku. Pierwszą realizacją 
 firmy na rynku polskim był budynek biurowy Metropolitan zlokalizowany na Placu 
 Piłsudskiego w Warszawie, który w 2004 roku otrzymał prestiżową nagrodę MIPIM 
dla najlepszego budynku biurowego na świecie. Od tamtego czasu firma znacząco 
się rozwinęła i ma na swoim koncie ukończone inwestycje w sektorze biurowym oraz 
mieszkaniowym zarówno w Warszawie jak i w największych miastach regionalnych 
Polski. Poza działalnością deweloperską, Hines w Polsce ma pozycję wiodącego in-
westora nabywającego istniejące obiekty biurowe oraz logistyczne. Firma Hines 
Polska zgromadziła silny zespół profesjonalistów odpowiadających za inwestycje 
 realizowane w największych miastach Polski.

Nagroda główna w konkursie Prime Property 
Prize Trójmiasto 2014 w kategorii Inwestycje 
Komercyjne. 

Certyfikat BREEAM „Very Good”

PRIME
PROPERTY

PRIZE 2014


