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A Papyrus Hungária Zrt. bérleti szerződést
írt alá a Skanska Property Hungary Zrt.-vel 
annak a Népliget Center-ben lévő  „Zöld
irodaház” tanúsítvánnyal rendelkező iro-
dájára vonatkozóan.

A bérleti szerződés egy 500 négyzetméteres
energiatakarékos irodára vonatkozik. A költö-
zés várhatóan a 2010-es év vége lesz. A döntő
tényezők a Papyrus számára a környezettuda-
tos megoldások kombinációja, a helyszín és az
iroda minősége voltak.

„A Papyrusnál elkötelezettek vagyunk, hogy
állandóan fejlesszük üzleti tevékenységünket.
A Népliget Center teljesítette elvárásainkat az
ár, a környezetbarát iroda és a helyszín tekinte-
tében, valamint kitűnő megjelenési formát biz-
tosít cégünk számára.  Ez a költözés a stratégiánk
része, amely budaörsi raktárunknak a BILK-be
történő költözését követi. Az új iroda és raktár
helyszínének kiválasztása céljából összeállítottuk
azokat a speciális igényeket, amelyek teljesülé-
se a lehető legjobban szolgálja a hatékonysá-
gunkat, a minőséget és a vevői elégedettséget”
– mondta Dan Andersson, a Papyrus Hungária
Zrt. vezérigazgatója.

„Örömmel üdvözöljük új bérlőnket a Skanska
irodaházban” – mondta Andreas Lindelöf, a Skan -
ska Property Hungary vezérigazgatója. „Biztos
vagyok benne, hogy a Népliget Center biztosít-
ja a hatékony és kényelmes irodát a Papyrus
magyarországi központja számára. Az épület
egyesíti a zöld technológiát, az egészséges mun-
kakörülményeket és az egyszerű megközelíthe-
tőséget.”

A Népliget Center három épületből álló együt-
tese 26 000 négyzetméteren kínál bérelhető

irodateret. Az irodakomplexum rendelkezik az
EU által kiadott „Zöld irodaház” tanúsítvány-
nyal, ami legalább 25%-kal alacsonyabb ener-
giafelhasználást jelent, összehasonlítva a ma-
gyarországi normákkal. A Skanska célja, hogy
okos építészeti megoldásokkal, anyagokkal és
folyamatokkal járuljon hozzá a fenntartható
fejlődéshez.  

A Papyrus Hungária Zrt. Magyarország vezető
papír-nagykereskedője. A Papyrus 22 országban
van jelen, 2800 alkalmazottal, éves szinten 1,8
millió tonna papírt értékesít. A Papyrus elköte-
lezett abban a tekintetben, hogy partnereinek
kitűnő minőségű termékeket kínáljon, magas
szervízszinten, elsőrangú logisztikai megoldá-
sokkal, ezzel is próbál partnereinek abban segí-
teni, hogy sikeresebbek legyenek saját üzleti te-
vékenységükben.
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