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Nové kanceláře Packety na Balabence
Skupina CIB GROUP přivítala nového nájemce ze skupiny Packeta. V únoru jsme dokončili
moderní fit-out kanceláří pro společnosti skupiny Packeta, jejíž členem je také česká
společnost Zásilkovna. Nové sídlo si nejen Zásilkovna našla v objektu Balabenky.
Budovu na adrese Českomoravská 1a, Praha 9, vlastní skupina CIB GROUP od roku 2014. Následně kontinuálně pro zachování vysokého standardu kancelářských prostor probíhají investice do udržitelných zdrojů a celkové modernizace objektu.
Inovativní řešení a vlastní facility servis zajišťuje Balabence její plnou obsazenost.
Kanceláře pro Packetu zaujímají dvě patra objektu o ploše cca 3,5tis m 2 . Součástí kanceláří je velká zahradní terasa.
Pro více než 250 zaměstnanců je v prostorách připraven food court s vlastním barem, dětský koutek, moderně vybavené
pracoviště, jednací místnosti, silent-boxy. V podzemních garážích pak elektro dobíjecí stanice. Samozřejmostí je možnost
využití kolárny a sprchy pro sportovce.
Novou podobu kanceláří navrhlo špičkové studio Vrtiška&Žák. Výrazným prvkem v interiéru jsou červené hliníkové stropní
podhledy a designové obklady stěn z recyklovaného vrstveného kartonu, papírových krabic, který pomáhá dotvářet image
značky.
Úprava prostor probíhala v rekordně krátkém čase. Od podpisu smlouvy, po vytvoření studie pro fit-out až po nastěhování,
neuplynulo vice než 6 měsíců.
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O CIB GROUP

CIB GROUP je českým investorem realizujícím své aktivity na českém trhu s nemovitostmi. Věnuje se činnostem spojeným
se správou a pronájmem vlastních rezidenčních a administrativních budov v hlavním městě i regionech. Stěžejní strategií
v oblasti nájemního bydlení je rozšiřování bytového fondu a jeho následná rekonstrukce vedoucí ke zvýšení kvality bydlení.
Portfolio rezidenčních nemovitostí ve vlastnictví CIB GROUP přesahuje počet 1 300 bytových jednotek. Celková výměra
pronajímatelných bytových ploch ve vlastnictví CIB GROUP tak činí více než 85 000 m 2 . Vedle toho CIB GROUP vlastní
komerční nemovitosti v Praze, reprezentující přibližně 22 000 m 2 pronajímané plochy.
Administrativní budova Balabenka je moderní budova na rozhraní městských částí Prahy 8 a Prahy 9 v zástavbě navazující na bytové, nákupní komplexy a na multifunkční arénu. Poloha budovy zaručuje výbornou dopravní dostupnost a plnou
nabídku veškerých služeb v těsném okolí. Architektonické řešení budovy symbolizuje mořské vlny a půdorys budovy vytváří
příjemnou odpočinkovou zónu v podobě přilehlého parku. Kanceláře na svých cca 15tis. m 2 kancelářských a maloobchodních ploch disponují standardem kategorie A, objekt drží certifikát BREEAM In-Use „very good“.

SKUPINA PACKETA
Zásilkovna, člen skupiny Packeta, je přední česká technologická společnost založená v roce 2010, která vznikla s cílem
usnadnit e-shopům přepravu zboží k zákazníkům. Krédem Zásilkovny je rychlé a pohodlné vyzvedávání zásilek bez front.
Umožňuje to hustá síť výdejních míst, kterých je v České republice již více než 5 300 a každý měsíc se otevírají desítky
dalších. Pod hlavičkou Packeta Group funguje společnost také na Slovensku, v Německu, Maďarsku, Polsku, Rumunsku
či ve Spojených arabských emirátech. A další expanze je nasnadě. Cílem společnosti Packeta je totiž stát se globální
digitální logistickou platformou.
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