SPEEDWELL devine cel mai nou chiriaș de la MIRO,
clădirea de birouri clasa A din București
BUCURESTI - 4 aprilie 2022 ora 12:21
Comunicat tip General in Imobiliare

SPEEDWELL este cel mai nou chiriaș din clădirea MIRO. Dezvoltatorul iși
schimbă sediul începând de astăzi. MIRO este un proiect de birouri de clasa A
dezvoltat de SPEEDWELL. În acest moment clădirea este operațională, alți
chiriași fiind deja mutați aici.

MIRO Offices

Mutarea sediului nostru in MIRO, un proiect pe care lam dezvoltat noi insine, marcheaza un pas important in
evolutia SPEEDWELL. Suntem mandri de rezultatul pe
care l-am obtinut cu aceasta cladire, aliniata la cele mai
noi standarde pentru locul de munca, si suntem
nerabdatori ca echipa noastra sa beneficieze de
conceptul pe care l-am gandit si implementat impreuna.
Confortul angajatilor nostri si al altor chiriasi a fost un
obiectiv principal atunci cand am creat MIRO.

Jan Demeyere, Arhitect si Co-fondator
Ultimii ani au condus la o creștere rapidă pentru SPEEDWELL, atât în ceea ce privește
numărul de proiecte, cât și membrii echipei. În prezent, echipa SPEEDWELL numără
64 de profesioniști, acoperind întregul spectru al procesului de dezvoltare imobiliară.
Ca un pas firesc al acestei evoluții, compania a decis sa își mute sediul într-un birou
mai spațios, care să corespundă nevoilor companiei.
SPEEDWELL a închiriat o suprafață totală de 630 mp în cladirea MIRO. Pe lângă faptul
că va beneficia de o suprafață mai extinsă, echipa SPEEDWELL se va bucura și de
celelalte caracteristici ale MIRO, așa cum este confortul oferit de acest spațiu, un
element central în conceptul proiectului. Astfel, MIRO a primit o certificare BREEAM
Excellent, precum și una WELL PLATINUM, cel mai înalt nivel obținut până în prezent
în România.
MIRO pune la dispoziția chiriașilor săi 23.000 mp de spații de birouri clasa A, cu floor
plates de peste 4.500 mp și locuri de parcare gestionate printr-un sistem inteligent.
Amplasarea proiectului chiar pe DN1, în zona Băneasa din București, beneficiază de
acces facil către zona de nord, centrul orașului și aeroport.
Lucrările de construcție pentru clădirea de birouri au început în iulie 2020, iar livrarea
a fost realizată în decembrie 2021.
MIRO este închiriat în proporție de 88% până în prezent. Alături de SPEEDWELL, MIRO
a adunat o listă de chiriași de renume, precum KPMG, ROVERE MOBILI, COS, EATON,
NEOCLINIQUE, STRADALE și MITZU.
"Mutarea sediului nostru în MIRO, un proiect pe care l-am dezvoltat noi înșine,
marchează un pas important în evoluția SPEEDWELL. Suntem mândri de rezultatul pe
care l-am obținut cu această clădire, aliniată la cele mai noi standarde pentru locul de
muncă, și suntem nerăbdători ca echipa noastră să beneficieze de conceptul pe care lam gândit și implementat împreună. Confortul angajaților noștri și al altor chiriași a
fost un obiectiv principal atunci când am creat MIRO și suntem bucuroși să putem
împărtăși rezultatul cu echipa noastră. Nu doar dezvoltăm clădiri, ci și servicii, în jurul
oamenilor, și de această dată este cu atât mai satisfăcător, având în vedere că echipa
noastră se poate bucura de rezultat”. declară Jan Demeyere, Arhitect și Co-fondator
SPEEDWELL.
Despre SPEEDWELL
SPEEDWELL are un portofoliu semnificativ de proiecte în România, incluzând Record
Park în Cluj-Napoca, Triama Residence, The IVY, MIRO și SpacePlus în București,
Paltim în Timișoara și Riverside City în Râmnicu-Vâlcea.
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