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Połączenie Mauritius sp. z o.o. i TENSOR Poland Sp. z o.o.
Pragniemy poinformować, że 19 czerwca 2018 roku nastąpiło połączenie
spółek Mauritius Sp. z o.o. i TENSOR Poland sp. z o.o. W wyniku tego procesu
nieruchomości należące do Mauritius zostały przejęte przez Tensor Poland.
Tym samym Tensor Poland przejął wszystkie prawa, obowiązki, zobowiązania
i wierzytelności przejmowanej spółki. Jednocześnie zmianie uległ adres biura
zarządu. Od 21 czerwca 2018 roku wszelką korespondencję należy kierować
na adres TENSOR Poland sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-159 Warszawa.

Sklep Żabka
w budynku X

Mobilny serwis
rowerowy dla najemców

W sierpniu 2018 roku Tensor Poland
Sp. z o.o. podpisał umowę najmu lokalu
na parterze w budynku X z liderem
sklepów typu convenience firmą
Żabka Polska Sp. z o.o. Po uzyskaniu
odpowiednich pozwoleń na budowę
i niezbędnych pracach adaptacyjnych,
we wspomnianym lokalu powstanie
sklep Żabka, który będzie stanowił
doskonałe uzupełnienie oferty
adresowanej do najemców budynków.
Uruchomienie działalności planowane
jest na listopad 2018 rok.

Właściciel kompleksu Tensor zaprasza
wszystkich najemców na Mobilny Serwis
Rowerowy, organizowany na zamknięcie
sezonu rowerowego. W ramach serwisu
miłośnicy jednośladów będą mogli
skorzystać z podstawowego przeglądu
swoich rowerów w tym dokonać regulacji
przerzutek i hamulców, wykonać
centrowanie koła, a także drobnych
napraw możliwych do wykonania
w ramach mobilnego warsztatu.
Mobilny serwis odbędzie się w środę,
19 września 2018 roku na terenie
parkingu kompleksu Tensor.

Certyfikacja BREEAM kompleksu TENSOR
Budynki Tensor są w trakcie uzyskiwania certyfikatu BREEAM In-Use, który ocenia
wpływ budynku na jego użytkowników oraz na środowisko. Certyfikat ten stanowi
niezależne potwierdzenie wdrożenia najlepszych praktyk utrzymania budynku,
jego charakterystyki oraz udogodnień. W ramach prowadzonego procesu certyfikacji
oceniana będzie efektywność energetyczna, oszczędność zużycia wody, a także
położenie obiektu, zaplecze dla rowerzystów, czy jakość środowiska wewnętrznego
wpływającego na komfort najemców. Każdy budynek otrzyma dwa certyfikaty
– jeden oceniający parametry budynku i zagospodarowanie terenu, oraz drugi
oceniający faktyczne zużycie nieruchomości oraz wdrożone procedury.

Biuro Nordea Bank AB S.A. w konkursie Office Superstar
Office Superstar 2018 to druga edycja konkursu, którego celem jest nagrodzenie
firm z najbardziej atrakcyjnymi i charakterystycznymi wnętrzami biurowymi
w Polsce. Jego misją jest zaś wyróżnianie nowatorskich rozwiązań w zakresie
aranżacji powierzchni. W ramach projektu uczestnicy mają niepowtarzalną okazję
do promowania przestrzeni biurowych i jednocześnie budowania wizerunku
innowacyjnych i nowoczesnych przedsiębiorstw. W tym roku swój udział zgłosił
jeden z naszych najemców firma Nordea Bank AB S.A., zgłaszając do konkursu
aranżację swojego biura w budynku Tensor. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone
3 października 2018 roku na uroczystej gali Office Superstar.
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