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Kompleks Métal 57 zrealizowany przez BNP Paribas Real Estate z 
nagrodą na targach MIPIM 

 

Métal 57, nowoczesny budynek biurowy dostosowany do najnowszych modeli pracy, który powstał w wyniku 

przebudowy dawnego, wyróżniającego się architektonicznie zakładu produkcyjnego Renault, zdobył prestiżową 

nagrodę w kategorii „Najlepsza modernizacja” na międzynarodowych targach nieruchomości MIPIM. Wcześniej został 

wyróżniony nagrodą Grand Prix du SIMI w kategorii „Szczególnie innowacyjna modernizacja lub przebudowa”, a także 

złotą statuetką w kategorii „Renowacja” w konkursie zorganizowanym przez francuską organizację Fimbacte. 

– Jesteśmy bardzo dumni! To kolejna nagroda dla kompleksu Métal 57 i jedna z najbardziej prestiżowych! Otrzymane wyróżnienie 

stanowi wyraz ogromnego uznania dla zespołów firmy BNP Paribas Real Estate oraz pracowni Dominique Perrault Architecture, 

które zaangażowały się w ten projekt, wykazując się przy tym wyjątkową znajomością branży nieruchomości. Konkurencja była 

silna – rywalizowaliśmy z wysokiej jakości obiektami i wielkoskalowymi projektami modernizacji istniejących budynków. Świadczą 

one o dużym zaangażowaniu graczy na europejskim rynku nieruchomości w transformację znanych i rozpoznawalnych obiektów, 

której celem jest tworzenie miast ekologicznych i inkluzywnych – mówi Thierry Laroue-Pont, Dyrektor Generalny BNP Paribas 

Real Estate.  

 

 

Métal 57 – ochrona i nowa odsłona dziedzictwa przemysłowego  

Métal 57 to kompleks o powierzchni 37 tys. mkw. usytuowany w Boulogne-Billancourt. Powstał w wyniku modernizacji i rozbudowy 

dawnego zakładu produkcyjnego koncernu Renault według projektu architektonicznego autorstwa Dominique’a Perraulta. Métal 

57 to miejsce do pracy, życia i eksperymentowania, a jednocześnie stanowi wyznacznik dla realizacji przyszłych inwestycji 

biurowych dzięki wdrożeniu różnego rodzaju rozwiązań zaprojektowanych w celu maksymalizacji wartości użytkowej. Ten 

wielofunkcyjny budynek, w którym zastosowano najnowsze technologie, wkrótce będzie dostępny dla wszystkich – przez środek 

będzie przebiegać tętniąca życiem uliczka z licznymi lokalami usługowymi. Każdy będzie mógł skorzystać z siłowni, centrum 
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biznesowego, audytorium i sali eventowej, restauracji czy kawiarni w miejscu, w którym zacierają się granice pomiędzy 

przestrzenią publiczną a prywatną. Ten nowy kompleks, który będzie zachęcał do wielu różnych aktywności dzięki swojej 

wyjątkowej architekturze i historii, przyczyni się do ożywienia tej części miasta.  

– Ten wielkoskalowy projekt renowacji wychodzi naprzeciw wielu problemom – pozwala zachować dziedzictwo tego miejsca jak 

i spuściznę architekta Claude’a Vasconiego, a jednocześnie nadać tej lokalizacji charakter miejski i stworzyć nową przestrzeń do 

życia otwartą dla wszystkich mieszkańców. To budynek-destynacja zaprojektowany z myślą o najemcach i ich wellbeingu. 

Sprostaliśmy temu wyzwaniu! Pragnę podziękować zespołom, dzięki którym było to możliwe; to im dedykuję tę najnowszą 

nagrodę – mówi Dominique Perrault, główny architekt w projekcie przebudowy kompleksu Métal 57. 

 

Métal 57 – z dbałością o ekologię 

Dbałość o jakość środowiska i ochronę bioróżnorodności sprawia, że kompleks Métal 57 stanowi uosobienie odpowiedzialnego 

podejścia i zaangażowania. Budynek będzie charakteryzował się efektywnością energetyczną oraz wyjątkowymi rozwiązaniami 

technicznymi i ekologicznymi, wśród których znalazły się m.in. dach o powierzchni 3,5 tys. mkw. z sadem, farmą miejską oraz 

rezerwatem dla lokalnej flory i fauny. W tę inicjatywę zaangażowani są także najemcy, którzy będą mogli skorzystać z warsztatów 

na temat odpowiedzialności cyfrowej, aktywnej mobilności, gospodarki odpadami, recyklingu i gospodarki cyrkularnej w ramach 

wspierania ich w ograniczaniu codziennej emisji dwutlenku węgla i zwiększaniu roli Métal 57 w tym zakresie. 

– Jesteśmy przekonani, że wartości takie jak wellbeing, inkluzywność i poszanowanie środowiska naturalnego to obecnie 

minimalne standardy, jakie według odpowiedzialnych i zaangażowanych firm powinien spełniać każdy budynek. Bardzo cieszymy 

się z tej nagrody, która również stanowi wyraz uznania dla długofalowej wizji inwestorów w nieruchomości oraz wpływu 

dokonywanych przez nich wyborów na budowanie miast przyszłości – podsumowuje Arnaud Taverne, Dyrektor Zarządzający 

firmy CDC Investissement Immobilier, która zarządza tą inwestycją w imieniu właścicieli, tj. Caisse des Dépôts oraz 

Assurances du Crédit Mutuel. 

Budynek Métal 57 jest obecnie w całości wynajęty. Oprócz BNP Paribas Real Estate, swoich pracowników ulokowały w nim takie 

firmy jak Kronenbourg, Odigo, Henkel France, Netatmo i Kellogg's France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

About BNP Paribas Real Estate 
BNP Paribas Real Estate, one of the leading international real estate providers, offers its clients a comprehensive range of services that span 

the entire real estate lifecycle: Property Development, Transaction, Consulting, Valuation, Property Management and Investment 

Management. With 4,500 employees, BNP Paribas Real Estate as a one stop shop company, supports owners, leaseholders, investors and 

communities thanks to its local expertise across 23 countries (through its facilities and its Alliance network) in Europe, the Middle-East and 

Asia. BNP Paribas Real Estate is a part of the BNP Paribas Group, a global leader in financial services.  

As a committed stakeholder in sustainable cities, BNP Paribas Real Estate intends to spearhead the transition to more sustainable real estate: 

low-carbon, resilient, inclusive and conducive to wellbeing. To achieve this, the company has developed a CSR policy with four objectives: to 

ethically and responsibly enhance the economic performance and use of buildings; to integrate a low-carbon transition and reduce its 

environmental footprint; to ensure the development, commitment and well-being of its employees; to be a proactive stakeholder in the real 

estate sector and to build local initiatives and partnerships. 
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