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Hines jest  jedną z największych organizacji  specjalizujących się w prowadzeniu inwestycji na rynku nieruchomości, organizacji procesu 
deweloperskiego i zarządzaniu nieruchomościami na całym świecie.  Firma ta jest  również liderem w strategii zrównoważonego 
rozwoju na rynku nieruchomości, z bogatym doświadczeniem certyfikacji obiektów w systemach takich jak LEED®, ENERGY STAR®, 
BREEAM, HQE czy i DGNB.
Polski oddział firmy Hines szczyci się silnym zespołem profesjonalistów skoncentrowanych na najwyższej jakości, wdrażaniu 
strategii zrównoważonego rozwoju i tworzeniu długotrwałej wartości nieruchomości budowanych, nabywanych oraz zarządzanych  
w Polsce. Ugruntowaną pozycję na rynku w Polsce firma zawdzięcza doświadczeniu oraz szerokiej wiedzy w obszarze nieruchomości 
biurowych, mieszkaniowych i magazynowych.

Projektując nową siedzibę firmy Hines 
Polska, architektowi zależało na tym, by 
biuro odzwierciedlało wartości, jakie dla firmy 
są ważne - czyli elastyczność, kreatywność, 
otwartość na nowości. Siedziba firmy 
Hines miała pokazywać szeroki wachlarz 
możliwości wystroju wnętrz, jaki firma 
będzie w stanie zapewnić również swoim 
najemcom i klientom. Hines zwraca wielką 
uwagę na zrównoważony rozwój i szukał 
partnerów, którzy również są w ten model 
pracy i życia zaangażowani.

Firma Armstrong okazała się idealnym 
partnerem dla inwestora i architekta 
projektującego wnętrza biura. Armstrong 
od lat jest bardzo zaangażowany  
w temat zrównoważonego budownictwa, 
jako wieloletni członek PLGBC i innych 
dedykowanych organizacji w Europie i na 
świecie. Jako pierwsza firma w branży 
wprowadziliśmy program recyklingu 
płyt sufitowych, który doceniany jest  
w certyfikacji LEED i BREEAM. Nasza 
szeroka oferta produktów idealnie wpisała 
się w potrzeby inwestora.  
W korytarzach i części recepcyjnej 
zastosowano czarny sufit z siatki cięto-
ciągnionej w systemach: MESH METAL typ 
RB35, który zapewnia nowoczesny wygląd, 
a jest w pełni funkcjonalny i demontowalny. 
W części biurowej postawiono na komfort 
akustyczny i zastosowano mineralne sufity 
SIERRA OP MicroLook, dzięki którym biura są 
jasne, eleganckie, a pracownicy przestrzeni 
typu open space mogą pracować w ciszy, 
bez konieczności podnoszenia głosu, by 
być słyszanymi przez klientów. 

Właściciel 
Hines Polska sp. z o.o.

Architekt
Rolfe Judd Ltd sp. z o.o. Oddział w Polsce

Sufity
SIERRA OP MicroLook 1200x600, 1200x300
MESH METAL Hook-On R-H 215 typ, RB35,

RAL9005 1500x600;
MESH METAL Lay-In F-L 601 typ,  

RB35, RAL9005,1500x600



SIERRA OP

MESH METAL  
Hook-On R-H 215 
Lay-In F-L 601 
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Armstrong Building Products BV
Sp. z o.o. Oddział w Polsce 
ul. Domaniewska 37 
02-672 Warszawa 
Polska 
Tel. (+48) 22 337 86 10/11 
Fax (+48) 22 337 86 12 
service-ce@armstrong.com

www.armstrongsufity.pl

Więcej znajdziesz
w Galerii Projektów


