B U D O W N I C T W O I N I E R U C H O M O Ś C I  KorporacjaRadex S.A.–obsługainwestycjibudowlanych,wynajemnieruchomościużytkowych

Niemożliwestajesięmożliwe

KorporacjaRadex S.A.(Warszawa)należydo grona czołówkipolskichwykonawcówinwestycjibudowlanychi obsługinieruchomościużytkowych.Zdobywającdoświadczeniaz każdegoetapu
procesubudowlanego,ukształtowałai ugruntowałaswojąpozycjęspecjalistycznejfirmy,którejofertęstanowiąm.in.:usługikoordynacjidużychprocesówinwestycyjnycho wysokimstopniu
skomplikowania,zastępstwainwestycyjnego,nadzorunad realizacjamiinwestycji,orazbudowyobiektóww generalnymwykonawstwie.W 2009rokuprzedsiębiorstwoświętowałojubileusz 20leciadziałalności.
za wzorcowozrealizowany,rówBudownictwo
Różnorodność funkcjonal- nieżw zakresiePartnerstwaPuna obiektówi usługzrealizowa- bliczno-Prywatnego,procesinwenychdotychczasprzezKorpora- stycyjny, obejmujący swym
cję Radex S.A., a także duży zasięgiemtereno powierzchniblistopieńzłożonościprocesówtech- sko 150 hazlokalizowanyna warnologicznych,rozmiarprzedsię- szawskimBemowie,powiązany
wzięć,nowoczesnośćzarządza- z budową osiedli mieszkanionia i wysoka ranga partnerów wych o pełnej infrastrukturze
kontraktowych, sprawiają, że w sąsiedztwiezabytkowego,byKorporacjaRadex S.A.zdobyła łego wojskowego Fortu Bema
uznanie jako przedsiębiorstwo w Warszawie.Na tymzrewitaliwyjątkowei unikalnena polskim zowanym terenie spółka, jako
rynku, spełniający najwyższe inwestorzastępczyrealizowała
standardyeuropejskiei światowe. budowęOsiedlaParkowegona 1,7
Pełni dziś rolę koordynatora tys. mieszkań, które zdobyło
przedsięwzięćinwestycjibudow- uznanieekspertówza zastosowalanych,począwszyod koncepcji, nenowatorskieopracowaniaplapoprzezprocesuzgodnieńoraz nuprzestrzennego.
Jednym z kluczowych osiąichakceptacjęi organizacjęﬁnansowania,ażpo budowęi przeka- gnięćw zakresiebudownictwa
zaniegotowychobiektówdo użyt- mieszkaniowego, zrealizowakowania. Specjalnością spółki nych przez Korporację Radex
jestrównieżpełnieniefunkcjiin- jest również budowa osiedla
westorazastępczegodlaskompli- mieszkaniowegoMoczydłoPółkowanych,dużychprojektówin- noc na warszawskim Ursynowestycyjnych,w tymprojektów wie.KorporacjaRadexzyskała
realizowanychpo razpierwszy uznanieza niezwyklesprawne
na tereniePolski.–W szczególno- zarządzanieproceseminwestyścidotyczytobudowyobiektów, cyjnymdla 19podmiotóww tym
którychparametryniesąprzewi- deweloperów,spółdzielnimieszdzianeprzezistniejąceprzepisy kaniowychorazsamorząduUri warunki techniczne budowy synowa.
w naszymkraju–podkreślaJanusz Sobieraj, Prezes Zarządu Misjeniemożliwe
Do innychprzedsięwzięć,wyKorporacjiRadex S.A.
KorporacjaRadexprzeprowa- różniającychKorporacjęRadex
dziła m.in., uznawany dziś na tlebranży,należąm.in.:udział

w budowieobiektówi urządzeń nawców–zaznaczaprezesJatechnologicznych największej nuszSobieraj.–Todziękitemu
w Polsceoczyszczalniścieków terminukończeniazostałdotrzy„Czajka”w Warszawie(wykona- many,a ostatecznądecyzjęo ponie systemu napowietrzania zwoleniuna użytkowaniewydaSchumacheruznanoza najszyb- nona 4godzinyprzed uroczystym
sząna świecierealizacjętegoty- otwarciemobiektu.Topotwierpu) czy udział w tworzeniu dza,żez namistajesięmożliwe,
pierwszej w Polsce
spółkicelowejdo budowy oczyszczalni
ścieków „Południe”
w Warszawie.
Korporacja Radex
miała też swój duży
udziałw modernizacji
Międzynarodowego
Dworca Lotniczego
na Okęciu,dlaktórego
p rz e p r o w a d z o n o
gruntowną modernizację i przebudowę
Bazy Technicznej,
zmodernizowanostację radiolokacyjną, OsiedleParkowew Warszawie
wieżęnaprowadzania
i kontrolilotów(przy zachowaniu to co wcześniej wydawało się
ciągłej,nieprzerwanejpracylot- niemożliwymdo zrealizowania.
niska).
Na przestrzeni 20latistnienia,
Korporacja Radex S.A. ma takichmisjiniemożliwychrealina swoimkoncierównieżrealiza- zacji, Korporacja Radex S.A.
cjędużychi nowoczesnychcen- przeprowadziławiele,takżew zatrówdystrybucyjnychi handlo- kresiebudownictwaspecjalnego.
wych w Warszawie, Łodzi, Warto tu wymienić wykonanie
OlsztynieczyRaszynie.Spółka najnowocześniejszejw Europie
uczestniczyła m.in. w konsor- stacjipróbsilnikówdo samolotów
cjumbudowyCentrumHandlo- odrzutowych Boeing i F16, co
wo-Usługowego Warszawa Wi- zostałooﬁcjalnieuznaneprzezinleńska, które jest jedynym westora(GeneralElectric)za najw Europie centrum handlowo- lepszą realizację tego typu
-usługowymz doprowadzonąko- na świecie.
munikacjąkolejową.–Okazało
Wartymodnotowaniajestrówsię,żena 3miesiąceprzed odda- nieżrealizacjaprzeniesieniaczęniemtejinwestycjido użytku,ter- ściWojskowychZakładówLotnimin ukończenia był zagrożony. czychw Warszawie,w związku
Wówczasinwestorzypowierzyli z koniecznościąprzekazaniatenamkoordynacjędziałańgłówne- renupod budowętrasyS8.Przedgo wykonawcy i 80 podwyko- sięwzięcie przeniesienia zakła-

dówudałosięzrealizowaćna 1,5
rokuprzed ustalonymterminem,
dziękiczemuo 12miesięcywcześniejoddanodo użytkutrasę.
Nieruchomości
W celu sprawnego zarządzaniai obsługinieruchomościkomercyjnych, należących
do Korporacji Radex S.A.,z jejorganizacjiwyodrębnionoosobnąstrukturęzajmującą
sięzarządzaniemnieruchomościami.
Spółkazarządzazlokalizowanymw Warszawie,w obrębieulic
Marywilskiej, Daniszewskiej i Odlewniczej,kompleksem„RadexParkMarywilska”,
z obiektami magazyn o w o - b i u r o w y m i
o pow.blisko 30tys.m2.
Ofertawynajmuskierowana jestdo małychi średnich
ﬁrm,którychwymaganiaobejmują dogodną lokalizację dla
ciężkiegotransportusamochodowego, a jednocześnie umożli-

wiającąszybkiedotarciedo centrum Warszawy. Obiekty centrumbiznesowegoposiadającałą niezbędną infrastrukturę,
wymaganąod obiektówtegotypu,a dziękiswejkameralności
i wyjątkowejdbałościo tereny
zielonedająnajemcomkomfort
pracyi wytchnienieod miejskiego zgiełku. Wyróżnikiem tego
kompleksu jest także świetny
serwisoferowanyprzezKorporacjęRadex,copodkreślająnajemcyw bezpośrednichrozmowach.
NajbliższeplanydalszegorozwojuParkuobejmująrealizację
budowykilkunowoczesnychbudynkówmagazynowo-biurowych
o łącznej powierzchni blisko
tys. 30tys.m2,przeznaczonych
na wynajem,takżew zakresie
dedykowanym pod konkretne
oczekiwaniaklientów(tzw.Builttosuit).Pierwszyz budynków,
oferującyunikalnerozwiązania
w tymsegmencie,zostanieoddanydo użytkowaniajużw przyszłymroku.
MarekPrzybylski,
JacekMajewski

Najważniejszenagrodyza realizacjeprzedsięwzięćinwestycyjnych
KorporacjiRadex:
– Pierwsza Nagroda dla projektu Stacji prób silników lotniczych dla Wojskowych
Zakładów Lotniczych w 2004,
– Złota Odznaka „Zasłużony dla Budownictwa” przyznana przez Krajowy Związek Pracodawców Budownictwa w 2004 i 2010 r.,
– Medal Europejski Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej dla Osiedla „Parkowego” w Warszawie Bemowo w 2007 r.,
– Budowa Roku 2009 dla procesu inwestycyjnego budowy osiedli mieszkaniowych związanych z rewitalizacją zabytkowych obiektów Fortu Bema powiązanych z innymi inwestycjami Warszawa Bemowo. – tytuł Gazeli Biznesu,
– „Złota Kielnia” 2010,
– Medal w uznaniu wybitnych osiągnięć w zakresie realizacji prac inwestycyjnych w Polsce przyznany przez Kapitułę Medalu PAN im. Tadeusza Kotarbińskiego 2010 r.,
– 2011 r.- Nominacja do Godła Teraz Polska,
– Tytuł „Ambasadora Polskiej Gospodarki” w kategorii „Kreator Rozwiązań XXI Wieku” przyznany przez Jury Konkursu Business Centre Club pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych – 2011 r.

