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GHELAMCO Poland Sp. z o.o.

THE WARSAW HUB

Ten supernowoczesny kom-
pleks wieżowców jest budowa-
ny przez firmę Ghelamco przy 

rondzie Daszyńskiego na Woli, w no-
wym biznesowym centrum stolicy. 
Wielofunkcyjna inwestycja będzie się 
składała z trzech budynków: 86-me-
trowego obiektu hotelowego (21 tys. 
mkw.) oraz dwóch 130-metrowych 
wież biurowych (po 75 tys. mkw.), któ-
re połączy wspólne 5-kondygnacyjne 
podium. 

Obiekt został zaprojektowany przez 
uznanego architekta Andrzeja M. Choł-
dzyńskiego w oparciu o ideę huba, 
czyli węzła komunikacyjnego i funkcjo-
nalnego. Będzie to miejsce spotkania oraz przenikania się świata biznesu 

i pulsującej życiem tkanki miejskiej, 
zgodnie z miastotwórczymi ambicjami 
Ghelamco. The Warsaw HUB jako je-
den z nielicznych budynków w stolicy 
będzie miał bezpośrednie połączenie 
ze stacją metra, które umożliwi przej-
ście z peronu do obiektu bez koniecz-
ności wychodzenia na powierzchnię. 
Takie rozwiązanie to przykład tego, jak 
daleko HUB wykracza poza standar-
dowe rozumienie funkcji i charakteru 
budynku biurowego.

Na etapie konstrukcyjnym The War-
saw HUB był jedną z największych  
i najbardziej zaawansowanych tech-
nologicznie budów obiektów kubatu-
rowych w Polsce. Konstrukcja tunelu 

łączącego stację metra z biurowcem 
oraz budowa podziemnego gara-
żu obiektu wymagały zastosowania 
metody podstropowej. Technologia 
budowy uwzględniająca możliwe roz-
wiązania projektowe została koncep-
cyjnie opracowana przez Ghelamco. 

Innowacyjność obiektu wyraża się 
także w zastosowanych licznych no-
woczesnych rozwiązaniach, takich 
jak możliwość dostępu do budynku, 
poruszania się po obiekcie i rezerwa-
cji sal konferencyjnych przy pomocy 
smartfona, system rozpoznawania 
samochodów w podziemnym parkin-
gu czy stacje do ładowania pojazdów 
elektrycznych. Budynek będzie certy-
fikowany w systemie BREEAM. 

The Warsaw HUB to najbardziej 
innowacyjny projekt Ghelamco. 
Łączy wielki biznes z dynamicznym 
życiem miasta i potrzebami jego 
mieszkańców.
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