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Terhulpen, 16 oktober 2018
De Heer Stéphan Sonneville*, Voorzitter van het uitvoerend comité van ATENOR, en de Heer Philippe
Muller (voor PHM Partner SAS), Algemeen Directeur van ATENOR France, hebben in aanwezigheid van
de Heer Dominique Lesparre, burgemeester van Bezons, symbolisch de "eerste steen" gelegd van het
gebouw Com'Unity in Bezons.
Dit symbolische gebaar geeft officieel het startsein voor de werken van dit kantoorgebouw van 33.808m²
met een charismatische architectuur van de hand van het prestigieuze agentschap Skidmore, Owings en
Merrill (SOM), architecten van het One World Center in New York en van Burj Khalifa in Dubai. Voor het
ontwerp van Com'Unity werkte SOM samen met het Parijse bureau SRA-Architects.
Com'Unity, gelegen aan de voet van de tramlijn T2, op 12
minuten van La Défense en op 25 minuten van de Place de
l'Etoile, geniet van een uitzonderlijke locatie in het hart
van de Nouvelle Seine, een nieuwe bestemming met de
ambitie om een levendige plek te bieden waar je anders
kunt werken, zowel dicht bij de natuur als bij een stedelijk
weefsel op mensenmaat, maar vlak bij de belangrijkste
Europese zakelijke wijk.
Het kabinet Alberto Pinto, één van de mooiste voorbeelden van interieurontwerp, heeft een unieke plek
ontworpen waar welzijn wordt beoogd door harmonie van kleuren en nobele materialen, zodat
efficiëntie en levenskwaliteit samen gaan. Het is ook een plaats waarvan de schoonheid alle
medewerkers bij elkaar helpt te brengen rond in een bijzondere sfeer en universum.
Tot slot zullen tal van terrassen en een prachtige binnentuin van ongeveer 800 m² de toekomstige
gebruikers een echte oase van rust bieden met een brede waaier aan diensten die zijn aangepast aan de
nieuwe verwachtingen van de werknemers: auditorium met foyer, cafetariaruimte, luxecatering,
fitness, …
Dit gebouw, waarvan de oplevering is gepland voor juni 2021, draagt de dubbele BREEAM- en HQE 2016certificering.
De "eerstesteenlegging" van dit ambitieuze project staat symbool voor de eerste concrete stappen van
ATENOR in de Parijse regio.
Com'Unity versterkt dan ook de geografische diversificatie van de projectportefeuille van ATENOR, die
gericht is op dynamische Europese hoofdsteden met een sterke economische groei.
ATENOR is een vennootschap voor vastgoedpromotie met beursnotering op Euronext Brussels. Haar missie is erop gericht om via haar
stedenbouwkundige en architecturale aanpak gepaste antwoorden te bieden op de nieuwe eisen die de evolutie van het stads- en
beroepsleven stelt. In dit kader investeert ATENOR in vastgoedprojecten van formaat die beantwoorden aan strenge criteria inzake ligging,
economische efficiëntie en respect voor het milieu.
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