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Nowy najemca w Centrum Królewska  
 

Kancelaria Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy podpisała umowę najmu 738 mkw. w warszawskim 
budynku biurowym Centrum Królewska. W transakcji właściciela budynku, Grupę Rezydent, 
reprezentowała Dorota Mielke, Negocjator z Działu Powierzchni Biurowych w  międzynarodowej firmie 
doradczej Cushman & Wakefield. Kancelarii Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy doradzała firma 
Skyline Real Estate. 
 
Centrum Królewska to nowoczesny budynek oferujący 7.000 mkw. powierzchni biurowej do wynajęcia. Główne 
zalety Centrum Królewska to: znakomita lokalizacja, wysoki standard wykończenia wnętrz, doskonałe 
doświetlenie naturalnym światłem oraz efektywność wykorzystania powierzchni najmu.  Budynek położony jest 
przy ul. Marszałkowskiej, w ścisłym Śródmieściu. Lokalizacja ta gwarantuje doskonałe połączenia 
komunikacyjne, sąsiedztwo Dworca Centralnego i stacji metra.  
 
Kancelaria Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy należy do wiodących polskich firm prawniczych 
wyspecjalizowanych w prawie gospodarczym. Firma zatrudnia ponad 30 prawników, a jej partnerami są uznani 
specjaliści w swoich dziedzinach.  
 
 
O Cushman & Wakefield 
Cushman & Wakefield jest wiodącą na świecie firmą świadczącą usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w 
podejmowaniu decyzji wpływających na sposób, w jaki ludzie pracują, robią zakupy i spędzają wolny czas. Dogłębna znajomość rynków 
lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy 
nowoczesnych rozwiązań, pozwalają najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do 
grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody są szacowane na 6 mld USD. Do 
najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarządzanie 
nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarządzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, 
zarządzanie inwestycjami i aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji 
najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga 
klientom w osiąganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach www.cushwakecentennial.com 
i www.cushmanwakefield.com oraz na Twitterze: @CushWake. 
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