
Polska spółka technologiczna C&F zwiększyła przestrzeń biurową zajmowaną w warszawskim budynku Tulipan House z 1300 

do 2150 m². Jednocześnie przedłużyła umowę wynajmu powierzchni o kolejnych 5 lat. To właśnie w tym budynku mieści się 

siedziba główna C&F. Firma specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań do przetwarzania danych i chmur obliczeniowych dla branż 

regulowanych.

„Niedawno odnowiony Tulipan House stał się wyjątkowym miejscem na mapie warszawskich przestrzeni biurowych”, mówi Piotr 

Rudnicki, założyciel i prezes C&F. „Harmonijna architektura, łatwo dostępne udogodnienia, praktyczny wystrój wnętrz 

i wspaniałe lobby tworzą wygodne i przystępne miejsce pracy”. Tulipan House powstał w 2008 r. i wchodzi w skład portfela 

otwartego funduszu nieruchomości hausInvest zarządzanego przez Commerz Real. Budynek obejmuje około 18 000 metrów 

kwadratowych przestrzeni biurowej. W 2019 r. przeszedł kompleksowy remont. Lobby o wysokości 15 metrów, które wcześniej 

pełniło głównie funkcję prestiżowego wejścia do nieruchomości, stało się miejscem spotkań i imprez. W tej nowoczesnej 

przestrzeni z zielonymi i drewnianymi elementami znalazły się obszary do odpoczynku i gry w piłkarzyki oraz kawiarnia 

międzynarodowej sieci Costa Coffee. Ponadto stworzono specjalną aplikację mającą na celu dalsze uproszczenie komunikacji 

z najemcami i między nimi. Pracownicy mogą w niej rezerwować sale konferencyjne, zamawiać posiłki i przekąski z foodtrucków 

oraz zwracać się do zarządcy i portierni. 

W budynku pojawiły się też nowe stojaki na rowery, prysznice dla rowerzystów i stanowisko mycia rowerów. Najemcy mogą 

korzystać z bogatej oferty rozwiązań mobilnych: oprócz pojazdów w ramach oferty Innogy go! i rowerów Revelo, przez całą 

dobę dostępne są elektryczne hulajnogi. Do prac remontowych wykorzystano zrównoważone materiały. Na przykład wykładzinę 

w salach konferencyjnych wykonano z sieci rybackich poddanych recyklingowi oraz z tworzywa sztucznego wyłowionego 

z morza. Na długo przed pracami Tulipan House otrzymał certyfikat zrównoważonego rozwoju BREEAM z oceną „bardzo 

dobrą”.  
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Commerz Real AG

Commerz Real jest spółką zależną Commerzbank AG. Ma ponad 45 lat doświadczenia w funkcjonowaniu na rynku oraz

zarządza aktywami o wartości około 34 mld EUR. Przedsiębiorstwo dysponuje obszerną wiedzą specjalistyczną w zakresie

zarządzania aktywami i rozległą wiedzą fachową dotyczącą strukturyzacji. Pozwalają one oferować szereg usług finansowania 

projektów skoncentrowanych na majątku rzeczowym i indywidualnych rozwiązań finansowych. W skład funduszy spółki wchodzi 

otwarty fundusz nieruchomości Hausinvest, produkty z zakresu inwestycji instytucjonalnych oraz udziały w przedsiębiorstwach 

zajmujących się nieruchomościami, lotnictwem, energią regeneracyjną i statkami. Jako przedsiębiorstwo leasingowe wchodzące 

w skład Commerzbank Group, Commerz Real oferuje niestandardowe produkty leasingu wyposażenia oraz indywidualne 

finansowanie aktywów, takich jak nieruchomości, dużej wartości sprzęt i projekty infrastrukturalne. www.commerzreal.com
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