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Equilis heeft de overdracht van het kantoorproject Trone 100 in de Leopoldwijk in 
Brussel, afgerond met Cofinimmo. 
 
Equilis schrijft zo een nieuwe happy story in de kantoormarkt. 
 

 
 
"Het Equilis-team is verheugd over de voltooiing van het project Trone 100- en de verkoop ervan. Equilis voltooit een nieuwe 
kantoorproject en bevestigt hiermee haar diversificatiestrategie.  De aankoop van het gebouw, eind 2018, viel samen met het 
herstel van de kantoorverhuurmarkt in de Leopoldwijk. Ons multidisciplinair team, dat gespecialiseerd is in de sanering van 
industrieterreinen en de reconversie van verouderde gebouwen, heeft zijn kennis en expertise ingezet om door middel van 
een kwaliteitsvolle renovatie dit oude gebouw om te vormen tot een modern en functioneel kantoor. Wij waren dan ook zeer 
blij toen begin 2020 Le Chirec in dit gebouw een nieuwe polikliniek opende. " verklaarde Nadia Vrancken, CEO van Equilis 
Belgium.  
  
Het volledig gerenoveerde gebouw omvat 6 verdiepingen met kantoren, 2 verdiepingen waarin de polikliniek is 
gevestigd, buitenterrassen, een restaurant, een ondergrondse parkeergarage en een fietsenstalling. Trône 100 biedt 
dan ook diverse ruimten die uitermate geschikt zijn voor veeleisende gebruikers en dit in het hart van de Leopoldwijk, 
dicht bij het station. 
  
Er zal nog een wedstrijd voor kunstenaars georganiseerd worden om de kopgevel van het gebouw aan te kleden. De 
kunstenaars zullen uitgenodigd worden om met hun inspirerend werk een exclusief karakter aan het gebouw te geven.  
 
 

OVER D’EQUILIS 
 

 
Equilis werd opgericht in 2006 door Carl Mestdagh, ontwikkelaar van commercieel vastgoed, actief op de Belgische 
markt. Vandaag ontwikkelt en ondersteunt het bedrijf ambitieuze projecten in heel uiteenlopende domeinen, gaande 
van commercieel en residentieel vastgoed tot kantoren, over de renovering van oude industriële sites, woningen voor 
senioren of voor studenten, sites voor vrijetijdsbesteding, parkings, culturele en publieke ruimtes en tal van andere. In 



totaal bebouwde Equilis zowat 271.000 m² (retail/andere) en 832 wooneenheden en momenteel wordt nog eens 
gewerkt op 215.000 m² extra en niet minder dan 2.004 wooneenheden. 
 
Equilis staat in voor alle aspecten en dekt alle domeinen van de vastgoedontwikkeling. Het diversifieerde zijn 
activiteiten en breidde zijn portefeuille uit om de hele Europese markt te dekken. Equilis heeft kantoren in België, in 
Frankrijk, in Spanje/Portugal, in Nederland, in Polen en in Duitsland. Meer informatie over EQUILIS en zijn projecten 
vindt u op de website www.equilis.net. 
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