
 
 

 

 

AFI Europe Romania ureaza bun venit celor trei noi companii din AFI Tech Park 1 

Business Campus 

 

Unul dintre cele mai complexe proiecte de birouri din Bucuresti, AFI Tech Park, adauga portofoliului de 

chiriasi doua dintre cele mai mari companii din domeniul constructiilor, Hilti Romania si Knauf (cu cele doua 

divizii, Knauf Gips si Knauf Insulation), si WWF Romania, unul dintre cele mai importante ONG-uri de pe piata 

locala. Cel mai nou business campus din Capitala, AFI Tech Park a finalizat prima faza a proiectului, AFI Tech 

Park 1.  

Proiectul AFI Tech Park, dupa finalizarea completa a etapelor de construcutie, pune la dispozitie chiriasilor o 

suprafata de 56.000 mp si servicii specializate pentru mediul de afaceri: o sala de conferinte de 400 mp, 

disponibila catre toti chiriasii pe baza rezervarii per ora, cardul de loialitate „AFI Club” cu reduceri la 

restaurante si alte servicii aflate in proximitatea proiectului, precum si sala World Class cu beneficiile sale. Cu 

8 etaje care ofera spatii de birouri clasa A, cladirea AFI Tech Park 1 este deja pre-certificata „cladire verde" 

LEED Platinum. Acesteia i se vor adauga in fazele urmatoare de constructie inca o cladire P+8 si un turn de 

birouri de 14 etaje.  

Pentru comunitatea de afaceri care se va dezvolta in aceasta, AFI Tech Park asigura o serie de beneficii 

acopera nevoile actuale ale angajatilor, incepand de la un timp mai scurt petrecut pe drumul spre munca si 

inapoi acasa, accesul la transportul public facilitat prin conexiuni excelente la 5 linii de tramvai si pana la o 

conexiune directa cu statia de metrou Unirii, situata in imediata vecinatate, printr-un serviciu de transfer 

personal de tip „Shuttle bus” care va conecta AFI Tech Park 1 cu statia de metrou Unirii. 

Cine sunt noii chiriasi 

Una dintre companiile de renume care intra in portofoliul de chiriasi ai campusului, Hilti Romania, este parte 

a Hilti Group, care concepe si furnizeaza produse de ultima generatie, solutii software si servicii. Acesteia i se 

alatura Knauf Gips Romania, producator si distribuitor de materiale si sisteme de constructie, parte a grupului 

internatioanl Knauf, cu o prezenta de peste 20 de ani pe piata locala. Compania ofera o varietate de produse 

si solutii complete de sistem pentru constructia peretilor interiori despartitori, a tavanelor, a pardoselii 

flotante, dar si diferite solutii speciale pentru protectia pasiva impotriva incendiilor, rezistenta la apa si 



 
 

 

coroziune, imbunatatirea acustica sau izolarea fonica. De asemenea, Knauf Insulation Romania face parte din 

una dintre cele mai recunoscute companii internationale din domeniul izolatiei. Producatorul unei game largi 

de materiale izolatoare, Knauf Insulation ofera solutii pentru toate tipurile de aplicatii, cum ar fi acoperisurile 

inclinate, fatada de contact, acoperisurile plate, partitiile interioare. 

Unul dintre cele mai importante ONG-uri de mediu, WWF este prezenta in Romania din anul 2006 timp in 

care a derulat numeroase proiecte pentru protejarea mediului salbatic din Muntii Carpati si din lungul 

Dunarii: arii protejate, paduri, Delta Dunarii, ursi bruni, zimbrii si sturioni. De asemenea, WWF a demarat cea 

mai mare miscare de voluntariat voluntara pentru mediu din istorie, Ora Pamantului, inspre atragerea 

atentiei asupra impactului negativ al schimbarilor climatice si legatura cu pierderea biodiversitatii. De peste 

doi ani, ONG-ul este cel mai important sustinator al singurului orfelinat de ursi din Europa, care a reusit sa 

salveze pana acum peste 30 de pui de urs. 

 

Mai multe despre proiectul AFI Tech Park gasiti pe: www.afitechpark.ro  

 

 

 

 

http://www.afitechpark.ro/

