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STRABAG z nowym biurem w Lublinie  
 
Lublin, 10 kwietnia 2019 r. –  Europejska spółka budowlana STRABAG wynajęła ponad 1000 mkw. 
powierzchni biurowej w budynku Point 75 w Lublinie. Najemcę reprezentowali Agnieszka Gułaś oraz 
Michał Grabowiecki z międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield. Właścicielem 
nieruchomości jest K-Investment. 
 
STRABAG jest częścią europejskiego koncernu budowlanego, lidera w zakresie wdrażania innowacyjnych 
technologii z silnym kapitałem własnym. STRABAG jest obecny na polskim rynku budowlanym od ponad 30 
lat i realizuje najbardziej prestiżowe i zaawansowane technologicznie  inwestycje w segmentach budownictwa 
ogólnego, infrastrukturalnego i inżynieryjnego. Jako generalny wykonawca oferuje swoje usługi w zakresie 
infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, hydrotechnicznego, 
energetycznego, przemysłowego i ochrony środowiska. Laboratoria należące do koncernu czuwają nad 
utrzymaniem najwyższych standardów jakości, prowadząc prace badawcze i wdrażając innowacyjne 
technologie. STRABAG posiada rozwiniętą sieć wytwórni mieszanek asfaltowych, własne wytwórnie betonu 
oraz własne kopalnie kruszyw. Dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą specjalistów i najnowszej generacji 
parkiem maszynowym. W Polsce STRABAG zatrudnia blisko 5 tys. osób. 
 
Point 75 oferuje powierzchnie biurowe i handlowe o standardzie technicznym klasy A. Budynek znajduje się w 
północnej części Lublina przy alei Spółdzielczości Pracy 75, bezpośrednio przy głównej ulicy z dostępem do 
obwodnicy oraz komunikacji miejskiej. Całkowita powierzchnia netto budynku wynosi 1770 mkw.  
 
O Cushman & Wakefield 
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli 

nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia 

ok. 51 tysięcy pracowników w 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2018 roku jej przychody wyniosły 8,2 mld USD. Do 

najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie 

powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji można uzyskać na stronie: 

www.cushmanwakefield.pl lub na Twitterze: @CushWakeCE. 
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