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Metryka inwestycji

Lokalizacja: Warszawa, ul. Wilcza

Wnętrza: Medusa Group i PCH

Architekci: Przemo Łukasik, Łukasz Zagała

Inwestor: Tacit Investment

Współpraca autorska: Aleksandra Nowak, Dorota Pala,
Wojtek Funkiewicz, Magda Kołłątaj, Paulina Skalska, Kasia Chobot,
Natalia Krzeszowska, Izabela Moskal, Magdalena Stanik,
Weronika Korpalska, Anna Szuba, Anna Wawrzyniak,
Tomasz Budziński, Monika Muszyńska, Michał Sokołowski,
Mateusz Rymar, Michał Laskowski, Krzysztof Weber

Generalny wykonawca: Strabag
Powierzchnia całkowita: 11 830 m2²
Projekt: 2017
Realizacja: 2020

ADLIGHT

ROG-SZYM

Dostawca oświetlenia

Stolarka meblowa

Firma ADLIGHT oferuje wysokiej jakości rozwiązania oświetlenia oparte
na technologii LED. Ze względu na szeroki wachlarz produktowy jesteśmy
w stanie zrealizować praktycznie wszystkie potrzeby oświetleniowe klienta,
oferując rozwiązania atrakcyjne pod względem zarówno wzornictwa, jak
i parametrów technicznych oraz ceny.
www.adlight.pl

Firma ROG-SZYM specjalizuje się w realizacji dużych i złożonych projektów
wymagających najwyższej jakości oraz precyzji wykonania. Dużą wagę
firma przywiązuje do estetyki wytwarzanych mebli i zgodności z projektem
architektonicznym.
www.rogszym.pl

ALUPROF
Systemy aluminiowe
Firma Aluprof SA dostarczyła zaawansowane technologicznie systemy
aluminiowe, wśród których znajdują się system okienno-drzwiowy MB-86 SI,
system drzwi przesuwnych z ukrytą ramą MB-SKYLINE, systemy fasad
MB-SR50N EFEKT oraz jego wersja przeciwpożarowa MB-SR50N EI EFEKT.
W fasadę zostały wkomponowane okna odchylno-wysuwne MB-SR50N OW.
www.aluprof.eu

AV SMART
Profesjonalne systemy audio-wideo

TERBET
Wykończenia wnętrz
Jesteśmy firmą z 26-letnim doświadczeniem specjalizującą się w robotach
wykończeniowych. Dysponujemy doświadczoną kadrą kierowniczą oraz
wykonawcami, którzy gwarantują wykonanie każdego zadania terminowo,
przy zachowaniu wysokiej jakości robót. Jesteśmy dobrze przygotowani do
obsługi obiektów o najwyższych standardach.
www.terbet.pl

TÉTRIS
Generalne wykonawstwo wnętrz

Firma inżynierska świadcząca usługi projektowania, wdrożeń i serwisu
systemów audiowizualnych dla biur, hoteli, obiektów użyteczności
publicznej, rezydencji oraz centrów multimedialnych. Specjalizujemy się
w innowacyjnych wdrożeniach profesjonalnych systemów Digital Signage,
sterowania i integracji, nagłośnienia oraz rozwiązań wideokonferencyjnych.
www.avsmart.pl

Tétris łączy potencjał światowego giganta w obszarze aranżacji wnętrz
biurowych, hotelowych i handlowych z wieloletnim doświadczeniem
Neo Świat na polskim rynku. W portfolio Tétris znajdują się prestiżowe
wieżowce nowoczesnej panoramy Warszawy, jak Złota 44, Cosmopolitan,
Rondo 1, WFC czy Warsaw Spire, a także hotele, takie jak NOBU, PURO,
Intercontinental i Sofitel (MGallery).
tetris-db.com

BLACKOUT

ZUMTOBEL GROUP

Przesłony okienne

Oświetlenie

Producent oraz dystrybutor najwyższej jakości elektrycznych i manualnych
przesłon okiennych. Prawie 20-letnie doświadczenie pozwala łączyć walory
użytkowe, wizualne oraz akustyczne. Szeroka gama produktów oraz tkanin
zapewnia rozwiązanie do każdego wnętrza.
www.blackout.pl

ZG Lighting Polska jest częścią ZUMTOBEL Group będącej wiodącym
dostawcą profesjonalnych rozwiązań w zakresie oświetlenia zewnętrznego
i wewnętrznego na całym świecie. Od ponad 90 lat tworzymy rozwiązania
oświetleniowe przekraczające wymogi norm oraz wskazujące kierunek
nowoczesnego oświetlenia.
https://z.lighting/en/

ESS AUDIO
Profesjonalne systemy audio-wideo
ESS Audio jest wyłącznym przedstawicielem grupy Harman Professional –
największego producenta zintegrowanych rozwiązań audio-wideo na świecie.
Z wiodącymi markami, takimi jak: AKG, AMX, JBL Professional, Crown, dbx,
Soundcraft czy BSS Audio zapewniamy nie tylko pojedynczy produkt, ale też
kompleksowe rozwiązanie audio-wideo szyte na miarę każdego projektu.
www.essaudio.pl

