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PORR zbuduje nowoczesny kompleks biurowy w 
Warszawie  
 

Warszawa/Wiedeń, 28 lutego 2019 – Rozpoczęła się budowa najnowszej inwestycji biurowej Yareal – projektu 
LIXA. PORR został wybrany na generalnego wykonawcę inwestycji. W pierwszym etapie budowy powstanie 
reprezentacyjny budynek o powierzchni 22.000 m² oraz kameralny biurowiec o powierzchni 6.000 m². Flagowa 
inwestycja Yareal zaoferuje najemcom nowoczesną powierzchnię biurową klasy A, a także unikalny dla biurowej 
oferty zielony ogród wewnętrzny. 

„LIXA to najbardziej prestiżowa inwestycja biurowa w historii Yareal. Dlatego zaangażowaliśmy do współpracy firmę 
PORR, czyli jednego z generalnych wykonawców o największym doświadczeniu w budownictwie kubaturowym. 
Stawiamy na doświadczenie partnera, ponieważ w LIXA oferujemy znakomitej jakości powierzchnię biurową, jakiej 
szukają najbardziej wymagający najemcy, mówi Eric Dapoigny, prezes Yareal Polska. „Połączenie oryginalnego 
projektu architektonicznego i solidnego wykonania zapewni przyszłym użytkownikom możliwość indywidualnej, 
niestandardowej aranżacji przestrzeni oraz dostęp do zielonego ogrodu, jakim nie dysponują wysokościowce 
powstające w okolicy.” 

„Przystępujemy do budowy LIXA z przekonaniem, że dzięki tej inwestycji postawimy w pobliżu Ronda Daszyńskiego nie 
tylko duże, ale też niezwykłe konstrukcje. PORR wznosił takie budynki jak Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, 
siedziba Giełdy Papierów Wartościowych, czy Sea Towers w Gdyni. Zależy nam, by wyjątkowe obiekty tworzące LIXA, 
stały się wizytówką Yareal, ale również naszą”, mówi Dariusz Wietrzyński, odpowiedzialny za budownictwo 
kubaturowe w PORR. 

Budowa LIXA już ruszyła  

Budowę biurowców LIXA, które przyczynią się do rozwoju nowego centrum biznesowego powstającego przy 
warszawskim Rondzie Daszyńskiego, poprzedziła rozbiórka dawnego biurowca Kredyt Banku. W narożniku ulic 
Kasprzaka i Karolkowej powstała już ściana szczelinowa i rozpoczęto budowę płyty fundamentowej pod dwa pierwsze 
budynki projektu LIXA, z których większy zajmą biura nowej siedziby banku BGŻ BNP Paribas.  

65.000 m² w trzech etapach 

Projekt LIXA będzie realizowany etapami. W pierwszej fazie, wzdłuż ul. Karolkowej powstaną dwa budynki o łącznej 
powierzchni 28.000 m² powierzchni biurowej klasy A. Docelowo LIXA ma oferować 65.000 m² nowoczesnych biur. 
Zapewnią one komfortowe warunki pracy dla największych, międzynarodowych korporacji. Ich pracownicy będą mieli 
zapewniony dogodny dojazd dzięki pobliskiej stacji metra oraz licznym liniom tramwajowym i autobusowym. W LIXA 
będzie funkcjonowało wiele lokali, wśród których znajdą się dostępne z ulicy restauracje, kawiarnie oraz usługi 
niezbędne do zaspokojenia potrzeb biznesowego centrum stolicy. LIXA powstanie wokół dziedzińca-ogrodu, który 
swoim charakterem będzie przypominał kampus uniwersytecki. Oprócz bujnej zieleni, w centralnej części ogrodu 
znajdzie się połączony z lobby pawilon, z przestrzenią konferencyjną i restauracyjną, umożliwiającą organizację 
rozmaitych spotkań i eventów. 

Projekt LIXA zostanie certyfikowany w międzynarodowym systemie BREEAM, potwierdzającym zastosowanie rozwiązań 
zgodnych z koncepcją zrównoważonego budownictwa. Sztandarowa inwestycja biurowa Yareal otrzyma certyfikat z 
oceną na poziomie Excellent. 
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Fakty i liczby w pigułce 

Projekt: Budowa kompleksu biurowego LIXA – budynku A (13 pięter, 22.000 m² of GLA, 
59.45 m wysokości) i budynku B (6 pięter, 6.000 m² of GLA, 30.00 m wysokości) 

Zamawiający: Yareal Polska Sp. z o.o. 
Wykonawca: PORR S.A. 
Typ projektu: Buduj 
Deadline: 22 miesiące 
 
Zdjęcie: 

 
Caption: Visualization – Project LIXA © Yareal 
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