WIEŻOWIEC

musi być wysoki
w każdym calu.
Obecna musi być w nim siła i moc wysokości. W każdym
swoim calu powinien być dumny i podrywać się do lotu,
od czubka po fundament musi być całością, bez jednej
choćby linii sprzeciwu.
Louis H. Sullivan, amerykański architekt,
twórca pierwszych wysokościowców

SKYSCRAPER

It must be tall,
every inch of it
tall. The force and power of altitude must be in it, the glory
and pride of exaltation must be in it. It must be every inch a
proud and soaring thing, rising in sheer exultation that from
bottom to top it is a unit without a single dissenting line.
Louis H. Sullivan, American architect,
creator of first skyscrapers

UNITY CENTRE
Biznesowe Centrum Krakowa
The Business Centre of Krakow

U

nity Centre to największe w Krakowie, wielofunkcyjne centrum biznesowe złożone z 5 budynków o śródmiejskim charakterze, mieszanej funkcji i zróżnicowanej skali zabudowy. Całość zajmuje kwartał tuż
przy Rondzie Mogilskim. Powiązane jest komunikacyjnie z Dworcem
Głównym, dzielnicą administracyjną, a także pobliskim Uniwersytetem
Ekonomicznym oraz Osiedlem Oficerskim. 4 nowoczesne biurowce,
w tym najwyższy w Krakowie Unity Tower, oraz luksusowy apartamentowiec,
z podziemnymi parkingami spina ogólnodostępny plac Unity Square.
To propozycja dla tych, którzy nie uznają kompromisów i zawsze są w centrum wydarzeń, informacji, zainteresowania i biznesu.

U

nity Centre is Krakow’s biggest multifunctional business centre comprising five buildings of a metropolitan character, mixed functionality, and
diversified development scale. Located prominently on Rondo Mogilskie.
Unity Centre’s immediate neighbourhood include Krakow Main Railway
Station, Krakow’s main court and administrative centre, as well as the nearby
Krakow University of Economics and Osiedle Oficerskie. Four modern office
buildings, including Unity Tower, Krakow’s tallest building, and a luxurious
apartment house, with underground parking lots are interconnected by
Unity Square — an urban square accessible to the public.
The development is for those who shun compromise and wish to be in the
very centre of business, events, information and culture.

46 000 m2 GLA
powierzchni na wynajem
of leasable area

27

kondygnacji naziemnych (Unity Tower)
overground floors (Unity Tower)

24

szybkobieżne windy
w 4 budynkach biurowych
high-speed lifts in four office buildings

400

miejsc parkingowych na dwóch
podziemnych kondygnacjach
parking spaces located on
two underground levels

200
miejsc postojowych dla rowerów
cycle racks

IN THE HEART of the CITY
K

W SERCU MIASTA
K

raków żyje i opowiada historię. Krakowskie Stare
Miasto oddalone o jeden kilometr od Unity Centre
stanowi, wraz z otaczającym je terenem, najbardziej
atrakcyjny i aktywny gospodarczo oraz socjalnie
obszar krakowskiej metropolii. Strefa biznesowa sąsiadująca ze Starym Miastem stanowi idealne zestawienie i połączenie z centralnie usytuowanym Rynkiem
Głównym, będącym z kolei kulturalnym i turystycznym
sercem miasta. Ten fenomen stolicy Małopolski został
doceniony przez amerykańską organizację Project
for Public Spaces, która przyznała krakowskiemu

K

Jest to najlepiej położony zespół budynków biurowych w Krakowie. W jego bezpośrednim sąsiedztwie
krzyżuje się 27 linii tramwajowych i autobusowych.
66 proc. wszystkich linii tramwajowych oraz 20 proc. linii autobusowych dostępnych w mieście zatrzymuje się

a special distinction for the most socially-oriented
public space in the world.
Today, thanks to the rank of Krakow’s city centre, untouched throughout the centuries, the space between
Aleje Trzech Wieszczów and Aleja Powstania
Warszawskiego teems with metropolitan life. Unity
Centre, the city’s business heart, is rising in this central
area of Krakow where approx. 25% of all jobs in the
city are concentrated.

Rynkowi specjalne wyróżnienie dla najbardziej społecznej przestrzeni publicznej na świecie.
Ranga nienaruszonego przez wieki centrum Krakowa
sprawiła, że pomiędzy Alejami Trzech Wieszczów
i Aleją Powstania Warszawskiego tętni dziś wielkomiejskie życie. Na tym terenie, który koncentruje około
25 proc. wszystkich miejsc pracy w Krakowie i stanowi jego centrum, powstaje Unity Centre — biznesowe
serce miasta.

LOKALIZACJA
KLUCZEM DO SUKCESU
rakowskie Centrum Komunikacyjne — Dworzec
Główny i Regionalny Dworzec Autobusowy wraz
z sąsiadującym z nimi Rondem Mogilskim i Aleją
Powstania Warszawskiego stanowią największą arterię komunikacyjną w regionie. Bez trudu można się
stąd dostać we wszystkie rejony miasta. To właśnie tu
powstaje najbardziej prestiżowa i najdłużej wyczekiwana inwestycja Małopolski — Unity Centre.

rakow lives and recounts history. Located one kilometre away from Unity Centre, Krakow’s Old Town
along with the surrounding area constitutes the most attractive and active in socio-economic terms segment of
Krakow’s metropolis. A business zone adjacent to the
Old Town constitutes a perfect contrast and combination with the centrally located Market Square which
is the cultural and touristic heart of the city. This phenomenon of Małopolska’s capital has won appreciation of the Project for Public Spaces, an American
organisation which awarded Krakow’s Market Square

bezpośrednio przed Unity Centre albo na przystankach oddalonych nie więcej niż 10 minut spacerem
od inwestycji. Tylko 18 minut trwa przejazd kolejką
podmiejską „point to point” z Dworca Głównego PKP
do Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana
Pawła II w Balicach, którego siatka połączeń obejmuje
już ponad 70 destynacji.
Ze stolicy Małopolski blisko jest do Wiednia, Pragi,
Berlina czy Budapesztu. To znakomita baza do prowadzenia inwestycji na wschód od granicy Unii Europejskiej. Atutem miasta jest także przechodząca przez
Kraków autostrada A4 łącząca Ukrainę z Niemcami.

LOCATION —
A KEY TO SUCCESS
K

rakow Communication Centre — the Central
Station and the Regional Bus Station, together with
the adjacent Rondo Mogilskie and Aleja Powstania
Warszawskiego, constitute the largest communication
artery in the region. All areas of the city can be very
easily reached from here. It is precisely in this location
that the most prestigious and long awaited investment
of Małopolska — Unity Centre — is being constructed.
Unity Centre is the best situated office compound in
Krakow. 27 tram and bus lines cross in its immediate
vicinity. 66% of all tram lines and 20% of bus lines stop

immediately in front of Unity Centre or at stops located
not more than 10 minutes walk away from the investment site. The point-to-point suburban rail transfer from
the Central Station to the John Paul II Krakow Airport
in Balice, offering a network of connections with more
than 70 destinations, takes a mere 18 minutes.
The capital of Małopolska is located a short distance
from Vienna, Prague, Berlin or Budapest. It is also a
perfect base for conducting investments to the east of
the EU’s border. The A4 motorway connecting Ukraine
and Germany is yet another advantage.

IN THE HEART of the CITY
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NOBLIWE
SĄSIEDZTWO
U

nity Centre położone jest w części śródmieścia Krakowa o kluczowym znaczeniu
gospodarczym, komunikacyjnym, administracyjnym i kulturalnym. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są konsulaty, placówki dyplomatyczne, sądy
i kancelarie prawne. Swoje siedziby mają tu również istotne wydziały urzędu
miasta oraz uczelni wyższych — kompleks budynków Uniwersytetu Ekonomicznego,
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury oraz kilkanaście Katedr i Klinik Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nieopodal znajduje się gmach Opery Krakowskiej, Ogród Botaniczny, Teatr Muzyczny Variété, a w odległości 3 km Tauron
Arena Kraków.
W ten rejon miasta przeniosły się w ostatnich latach trzy największe redakcje prasowe — „Gazeta Wyborcza”, Dziennik Polski”, „Gazeta Krakowska” oraz kilka
lokalnych rozgłośni radiowych.
W promieniu 2-3 km od Unity Centre dostępna jest bogata baza hotelowa, teatry,
muzea oraz najlepsze restauracje i kawiarnie, z których słynie Kraków.

DISTINGUISHED
NEIGHBOURHOOD
U

nity Centre is located in the part of Krakow’s city centre with a key economic,
transport, administrative and cultural significance. It is located in the immediate
vicinity of consulates, diplomatic outposts, courts and law offices. Important municipal
agencies and university faculties are also located here, including the complex of
facilities of the Krakow University of Economics, the National School of Judiciary
and Public Prosecution and more than a dozen Chairs and Clinics of Collegium
Medicum of Jagiellonian University. Other institutions located nearby include Krakow
Opera, the Botanic Garden, Krakow Variété Theatre and Tauron Arena Krakow
a mere 3 km away.
The three largest press editorial offices: Gazeta Wyborcza, Dziennik Polski and
Gazeta Krakowska, as well as several local radio stations have also relocated here
within the last three years.
A rich hotel base, numerous theatres, museums, exquisite restaurants and cafes, which
Krakow is famous for, are also available within a 2-3 km distance from Unity Centre.

STARE MIASTO
OLD TOWN

UNIWERSYTET EKONOMICZNY
Uniwersytet Ekonomiczny to największa tego typu
uczelnia w Polsce i druga najstarsza o tym profilu w
kraju. Kształci około 20 000 studentów na kilkudziesięciu kierunkach stacjonarnych i zaocznych.
Kompleks zlokalizowany jest tuż obok Unity Centre
i składa się z wielu budynków — zarówno zabytkowych
(np.: Gmach Główny, czyli budynek byłej Fundacji
Księcia Aleksandra Lubomirskiego) jak i współczesnych. Uzupełniony jest zróżnicowaną infrastrukturą
o przeznaczeniu dydaktycznym i rekreacyjnym. To
prawdziwa kuźnia talentów w dziedzinie biznesu,
ekonomii, bankowości i finansów.

POZNAJ
OKOLICE
STARE MIASTO
Bez wątpienia ulubione miejsce turystów i mieszkańców Krakowa. Otoczone Plantami, stanowi dziedzictwo
minionych lat i wspaniały kolaż architektury niemal każdej epoki i stylu. Rynek Główny to jeden z największych placów miejskich w Europie, wypełniony kawiarniami, pubami i restauracjami, jest idealnym miejscem
towarzyskich spotkań i wypoczynku.
Tutaj też zlokalizowanych jest najwięcej krakowskich zabytków, m.in. Sukiennice, Kościół Mariacki, Barbakan,
Brama Floriańska, liczne muzea, galerie i teatry. Nad
Starym Miastem góruje Wzgórze Wawelskie sąsiadujące ze szczególnie lubianą przez Krakowian dawną
dzielnicą żydowską — Kazimierz.
OGRÓD BOTANICZNY
Najstarszy ogród botaniczny w Polsce, położony w
ścisłym centrum miasta i w bezpośrednim sąsiedztwie
inwestycji. Niemal 10 hektarów przyjaznej zieleni to
idealne miejsce odpoczynku, zarówno w porze lunchu, jak i po godzinach pracy.
Na terenie ogrodu znajduje się największa kolekcja
storczyków w kraju, kilka szklarni, palmiarnia, stawy
z kolekcją roślin wodnych, ogród biblijny, leczniczy,
alpinarium, a także przeszło 1 000 gatunków drzew
i krzewów ozdobnych.

OSIEDLE OFICERSKIE
Jedno z bardziej interesujących krakowskich osiedli
mieszkaniowych. Powstało w okresie międzywojennym jako osiedle podmiejskie. Cechuje się charakterystycznym stylem, który nawiązuje nieco do starych
polskich kurortów i uzdrowisk. Zdominowane zabudową w formie dworów miejskich i kilkupiętrowych willi,
uzupełnione zielenią i szerokimi arteriami. W projektowaniu osiedla brali udział wybitni krakowscy architekci aktywni pod koniec XIX i na początku XX wieku.
DZIELNICA ADMINISTRACYJNA
Położona wzdłuż alei Powstania Warszawskiego, składa się z kilkunastu obiektów o funkcji administracyjnej i biurowej. Zlokalizowane są tutaj budynki Sądu
Okręgowego, Urząd Miasta Krakowa, Marszałkowski
Urząd Wojewódzki i szereg innych instytucji. Charakterystyczne dla tej części miasta są tzw. „żyletkowce”, monumentalne budynki pochodzące z końca lat
60-tych XX wieku.
RONDO MOGILSKIE
Jedno z najważniejszych skrzyżowań komunikacyjnych w Krakowie. Kluczowe miejsce przesiadkowe —
bezpośrednio połączone tunelem szybkiego tramwaju
z Dworcem Głównym i autobusowym oraz Politechniką Krakowską. Górny poziom ronda służy pojazdom
kołowym, dolny — pieszym, rowerzystom i tramwajom.
W samym sercu ronda znajdują się ruiny Fortu Lubicz,
alejki spacerowe i strefy wypoczynku. W sezonie letnim parkują tu foodtrucki, budki z lemoniadą, prasą
i krakowskimi obwarzankami.
Interesujące są również, wykonane w ostatnich latach
przez samych Krakowian, mozaiki projektu Stanisława
Wyspiańskiego, w tym jego ostatni autoportret, który
otrzymał nazwę „Wyspiański na Rondzie Mogilskim”.

GET TO KNOW
the AREA
OLD TOWN
Undoubtedly the favourite place among both tourists
and residents, Krakow’s historic Old Town, surrounded
with the Planty green belt, constitutes a heritage of the
years gone by and a superb collage of architecture
from almost every epoch and style. Krakow’s Market
Square is one of the largest urban squares in Europe;
brimming with cafes, pubs and restaurants, it is a perfect
place to meet with friends and rest.
It also boasts the greatest concentration of Krakow’s historical monuments including, among others, Cloth Hall,
St. Mary’s Basilica, the Barbican, the Florian Gate but
also multiple museums, galleries and theatres. Wawel
Hill with the Royal Castle overlooks the Old Town and
Kazimierz, the former Jewish Quarter, nowadays enjoying huge popularity among Krakow’s residents.
THE BOTANIC GARDEN
The oldest botanic garden in Poland is located in the
strict city centre and in the immediate vicinity of Unity
Centre. This oasis of greenery stretching over the area
of almost ten hectares is a perfect place for rest and
contemplation, both during lunch hours and after work.
The Garden houses Poland’s largest collection of orchids, several greenhouses, a palm house, ponds with a
collection of aquatic plants, a Biblical garden, a rockery, not to mention more than 1,000 species of trees
and ornamental shrubs.
KRAKOW UNIVERSITY OF ECONOMICS
The University of Economics is Poland’s largest and
second oldest school with this profile. It provides education to approx. 20,000 students, offering dozens of
intramural and extramural courses.
The campus is located immediately next to Unity Centre
and it consists of multiple facilities — both historical
(e.g. the Main Building, i.e. the former edifice of the
Foundation of Prince Alexander Lubomirski — Shelter
for Boys) and contemporary. It is made complete with
a diversified didactic and recreational infrastructure.

The University is a veritable forge of talents in the area
of business, economy, banking and finances.
OSIEDLE OFICERSKIE
One of the most interesting housing estates of Krakow
was established during the interwar period as a suburban estate. It is characteristic due to its unique style,
to an extent drawing on the style of old polish health
resorts and spas. Dominated by development in the form of
urban halls and low-rise villas, it is made complete with
greenery and wide communication arteries. The design
works saw the participation from Krakow’s outstanding
architects of the turn of the 19th and 20th century.
THE ADMINISTRATIVE DISTRICT
Located along Aleja Powstania Warszawskiego, it
consists of a number of administrative and office facilities. It is here where the buildings of the Regional
Court, Municipality of Krakow, the Małopolska Region
Marshall’s Office and a range of other institutions are
located. This part of the city is characteristic for the socalled ‘żyletkowce’ [Gillettes], monumental buildings
from the end of the 1960s.
RONDO MOGILSKIE
One of the most important communication junctures of
Krakow. A key transfer node directly connected to the
Central Station, Regional Bus Station and the Krakow
University of Technology via a fast tram tunnel. The
roundabout’s upper level is used as a road junction for
vehicle traffic, whereas the lower level is a communication node for pedestrians, cyclists, and trams.
The very heart of the roundabout is occupied by ruins of
Fort Lubicz, pedestrian avenues and leisure zones. During the summer season, the site attracts foodtrucks and
stalls offering soft-drinks, press and Krakow pretzels.
Passersby’s eyes are drawn to interesting mosaics
rendered by Krakow’s residents on construction elements according to Stanisław Wyspiański’s historical
designs, including the artist’s last self-portrait entitled
Wyspiański at Rondo Mogilskie.

PLAN SYTUACYJNY
całego kompleksu

SITE PLAN

of the entire complex
WjazdW
d wyjazd główny
Main entrance-exit
Wj zdWjaz
d-wy
wyja
jazd
zd tec
echn
hnic
iczn
znyy
T chnica
Te
call en
entrance-exit
Szlaban
Vehicle access control
Ve
ol
Ciiąg
ą jez
ezdn
dnyy
Drivew
way
Wjazdd wy
wyja
jazd
zd do/z
o//z gara
ga
araży
ż podziemnych
Entrancee -eexi
xitt to
to/f
/fro
/f
rom
ro
m th
thee unnde
d rg
r ro
roun
und
d ca
carr pa
park
rkin
ing
g
Ramp
Ra
mp
pa zjjazd
dowa dla osó
dowa
sób
b ni
niep
epeł
ełno
nosp
spra
rawn
wnyc
ychh
Entr
En
trrance
ance ram
amp
p to the
he underrg
grrou
ound
n car
nd
ar parr ki
king
king
ng for
o dis
isab
sab
able
leed
Cą
Ci
ąg
g pie
iesz
szzoo-je
jeezzd
jezd
dnyy
Peed
deest
stri
rian
ri
an path
an
atth
Sttojjakki ro
S
rowe
owe
wero
rro
owe
we
Cycl
Cy
ycl
cle
le ra
rack
c s
ck
Weejjśści
W
ciee d
do
o bud
u yn
ynku
ku/r
/ ec
/r
eceep
pcj
pcj
cja
ja
Enntrran
ance
c to th
thee bu
b ildi
illdi
d ng
g/r
/rec
ecep
ec
eption
ep
tition
on
Wyyjś
jści
cie eew
wak
akua
akua
uacy
ccyyjn
jne
Emerrge
Em
Emer
genc
genc
ncyy ex
exit
xitit
Ta
ara
as wi
wido
doko
kowyy Unit
kowy
Unitt y Eyye
Un
Obs
Ob
bsseervva
attio
ionn de
deckk Unniityy Eye
ye
TTa
ara
asyy zieelo
lone
onee
Greeeen te
Gr
terracces
es
Pyylo
lon innfo
orm
r a
accyyjjny
ny
Info
In
nfo
form
orrm
ma
attio
on pylo
pyyllo
on
Ma
M
aszty
tyy f la
lago
lago
gowe
ow e
FFllag
gpo
p les
lees
PPrr zyst
sttanek
ek autob
utto
ob
busow
wy
Bus st
Bu
s op
p

PLAN SYTUACYJNY
całego kompleksu

SITE PLAN
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NAJLEPSZE MIEJSCE
DLA TWOJEGO
BIZNESU
UNITY TOWER
27- kondygnacyjny biurowiec klasy A z całkowitą powierzchnią najmu brutto ok. 16 500 m2. Najwyższy
wieżowiec w Krakowie połączony będzie z budynkiem University Office wspólną kondygnacją parteru
oraz pierwszego piętra.
UNIVERSITY OFFICE
9- kondygnacyjny biurowiec klasy A z całkowitą
powierzchnią najmu brutto ok. 7 200 m2.
EASTERN OFFICE BUILDING*
6-kondygnacyjny biurowiec klasy A z przestrzenią
konferencyjno-wystawienniczą o całkowitej powierzchni najmu brutto ok. 10 700 m2.
* Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy budynku

WESTERN OFFICE BUILDING*
10- kondygnacyjny biurowiec klasy A z przestrzenią
konferencyjno-wystawienniczą o całkowitej powierzchni najmu brutto ok. 11 700 m2.
UNITY RESIDENCE
8-kondygnacyjny budynek luksusowych apartamentów przeznaczonych na wynajem, zlokalizowany w
centrum miejskiego życia, wykończony i wyposażony
w najwyższym standardzie. Całkowita powierzchnia
apartamentów to ok. 2 700 m2.
UNITY SQUARE
Centralna część kompleksu, tętniący życiem, ogólnodostępny bulwar miejski skupiający restauracje, kawiarnie, przestrzenie ekspozycyjne, usługi i drobny handel.

THE BEST LOCATION
for YOUR BUSINESS
UNITY TOWER
A 27-storey Class A office tower with a total gross
leasable area of approx. 16,500 m2. The tallest tower
block in Krakow will be connected to the University
Office building via a shared ground floor and first
floor levels.

WESTERN OFFICE BUILDING*
A 10-storey Class A office tower block offering conference and exhibition spaces with a total gross leasable
area of 11.700 m2.

UNIVERSITY OFFICE
A 9-storey Class A office tower block with a total gross
leasable area of approx. 7.200 m2.

UNITY RESIDENCE
An 8-storey building with luxury apartments to let,
located in the centre of city life, with the highest
standard of finish and furnishings. Total apartment
area approx. 2.700 m2.

EASTERN OFFICE BUILDING*
A 6-storey Class A office tower block offering conference and exhibition spaces with a total gross leasable
area of 10.700 m2.

UNITY SQUARE
The central part of the complex, a bustling, urban
boulevard accessible to the public with restaurants,
cafes, exhibition areas, services and retail units.

*The Landlord reserves the right to change the name of the building

B

udynek liczy 27 kondygnacji. Sprawną komunikację wewnątrz gwarantuje 10 szybkobieżnych, inteligentnie sterowanych wind. Jedna z
nich przeznaczona jest wyłącznie do obsługi podniebnego tarasu widokowego. Dzięki niej z lobby budynku można dostać się wprost na poziom
Unity Eye i podziwiać panoramę magicznego Krakowa z najwyższego
punktu miasta. Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, w tym systemów kontroli dostępu i innych systemów bezpieczeństwa
oraz wysoki poziom doświetlenia światłem naturalnym sprawiły, że wysoki

na 102,5 metra budynek, zlokalizowany w centralnym obszarze
gospodarczym Krakowa, spełnia
wszelkie kryteria wymagane dla
obiektów biurowych najwyższej
klasy A.

UNITY TOWER
Dach miasta / The Roof of the City

T

he building has 27 floors. Efficient internal communication is guaranteed by 10 high-speed smart control lifts. One of them is exclusively
dedicated to serve the panoramic terrace located on the top level. It will
enable visitors to reach Unity Eye directly from the building’s lobby and
admire the magical panorama of Krakow from the city’s highest point.
Application of the latest technical solutions, including access control systems and other safety systems, as well as a high level of natural light

illumination allow the 102.5 m tall
building located in the central economic area of Krakow to meet all
the criteria required for the highest
Class A office facilities.
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Rise up 102 meters above
the ground in a mere

25 SECONDS!
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UNITY EYE
Sięgać wyżej
Zaledwie 25 sekund wystarczy,
aby dostać się do Unity Eye na 26
piętrze wieżowca. Ten najwyższy
taras widokowy Krakowa wraz z
przeszkloną restauracją tworzą
jedyny w swoim rodzaju punkt
spotkań w mieście. To miejsce
na poranną kawę, popołudniowy lunch czy wieczorną lampkę
wina z panoramą zaostrzonych
szczytów Tatr i nieco łagodniejszych wzniesień Beskidów, w gronie ikon miasta: królewskiego
Wawelu, Bazyliki Mariackiej, narodowych kopców, zabytkowego
Osiedla Oficerskiego.

Reaching Unity Eye on the 26th
floor of the edifice takes a mere
25 seconds. This highest-located
panoramic terrace of Krakow
along with a glazed restaurant
combine to form a one-of-a-kind
meeting point in the city. It is a perfect location for a morning coffee,
early afternoon lunch or a glass
of wine in the evening, offering a
panorama of jagged peaks of the
Tatras and rounded hilltops of the
Beskids framed by the city’s icons:
Royal Wawel, St. Mary’s Basilica,
national mounds and the historic
Osiedle Oficerskie.

Sky is not the
limit…

UNITY
SQUARE
work & relax…

Centrum nowoczesnego, biznesowego dystryktu stanowi Unity
Square — miejski plac, który rozciąga się u podnóża Unity Tower,
łącząc kampus uniwersytecki ze
stacjami przesiadkowymi głównych linii transportu zbiorowego
biegnących przez platformę
Ronda Mogilskiego. To atrakcyjne
miejsce spotkań typu work & relax, pozytywna przestrzeń pełna
życia, kultury i energii. Tu można odpocząć, napić się świeżo
palonej kawy, zjeść lunch lub
zrobić zakupy.

The centre of the modern business
district is Unity Square, an urban
square stretching at the feet of Unity
Tower, connecting the university
campus to transfer stations of the
main public transport lines converging at the platform of Rondo
Mogilskie. The square will host cafes, restaurants, shops and will be a
place where one can relax, sip on
a freshly brewed coffee and enjoy
the cultural life of metropolitan
square in the heart of the city.

WSPÓŁCZESNOŚĆ
w duchu ART DÉCO
„Myœl¹c o tym, jak powinien
wygl¹daæ obiekt bêd¹cy ikon¹
nowoczesnego oœrodka biznesowego, jakim sta³ siê Kraków,
zarazem jednak miasta o bogatych tradycjach historycznych,
uznaliœmy, ¿e musi on byæ
eklektyczny. Tak jak wiêkszoœæ
znacz¹cych budynków Krakowa,
z którymi jestem z¿yty, chcieliœmy, aby subtelnie wpisywa³ siê
w panoramê miasta. Mia³ byæ
zarazem rozpoznawalny i dumny
jak nowojorskie drapacze chmur.
Zale¿a³o nam, aby ten wyj¹tkowy
budynek o wyraŸnym rodowodzie,
wspó³czeœnie nawi¹zywa³ do
majestatycznego modernizmu
Muzeum Narodowego, do
porz¹dku fasady Feniksa czy
attyki Sukiennic, zaœ delikatnoœæ podzia³u elewacji czerpa³
z krakowskich kamienic.
[…] To filozofia, któr¹ opieram
na tym, ¿e Kraków przez wieki
szczêœliwym losem nie by³
zniszczony i jest eklektycznym
tworem przestrzennym, skupiaj¹cym w sobie wszystkie style,
jakie powstawa³y poprzez wieki.
Doszliœmy do wniosku, ¿e ten zespó³ budynków, który nazywamy
Wawelem biurowym, ma stylistykê równie¿ eklektyczn¹, w której
mo¿na doszukaæ siê porz¹dku
modernistycznego, elementów
Art Déco, pewnej dyscypliny
socrealizmu itd. Wydaje mi siê,
¿e ta ró¿norodnoœæ by³a wskazana w przypadku najwy¿szego
budynku w Krakowie”.

„If we consider what a facility
intended as an icon of the
modern business centre that the
Krakow of today is should look
like, we should at the same time
remember its rich historic traditions. This leads to the conclusion that it must be eclectic. Similarly as a majority of Krakow’s
signiﬁcant buildings I am familiar
with, we wanted it to be subtly
inscribed in the panorama of
the city. It was meant to be both
recognisable and proud, like the
skyscrapers of New York. We
wanted this exceptional ediﬁce
with distinct lineage to presently
establish a contemporary connection with the majestic modernism
of the National Museum, the
regularity of Feniks facade or the
Cloth Hall’s attic, while drawing
delicacy of facade division from
Krakow’s tenements.
[…] My philosophy is based on
the fact that, by stroke of fate,
over the centuries Krakow was
never destroyed and is an eclectic
spatial creation, comprising all
the styles invented in these many
centuries. We concluded that this
complex of buildings, which I call
an ofﬁce Wawel (“Wawel biurowy”) also features an eclectic
nature in which you can detect a
modernist order, elements of Art
Déco, certain discipline of
Socialist Realism, etc. It seems
to me that this variety of styles
was desirable in the case of
the tallest building in Krakow.”

Architekt Marek Dunikowski

Architect Marek Dunikowski

Biuro DDJM

DDJM Design Team

MODERNITY
in the Spirit
of ART DÉCO

W

zniesione w stali i kamieniu budowle Unity Centre
nawiązują do przedwojennych
tradycji architektury Krakowa. Projektanci z biura DDJM czerpali
inspiracje z historycznego dorobku eklektycznej zabudowy oraz
stylu Art Déco. Projekt urzeka geometryczną symetrią, przestrzenną
dyscypliną i dążeniem do perfekcji, płynnie balansując między tradycją, a architektoniczną
awangardą.
Wyposażony w nowoczesne rozwiązania techniczne, inteligentne
systemy sterowania energią i komunikacją, tworzy jedyne tego
typu centrum biznesowe w stolicy
Małopolski. Unity Centre to miejsce dla najbardziej wymagających, którzy potrafią docenić
korzyści płynące z połączenia tradycji i nowoczesności.

E

rected in steel and stone, the
structures of Unity Centre draw
upon the pre-war traditions of
Krakow’s architecture. Designers
from the DDJM studio drew their
inspiration from historical achievements of eclectic development
and Art Déco style. The design enchants with a geometrical symmetry, spatial discipline and striving
for perfection, fluently balancing
between tradition and architectural
avant-garde.
Furnished with modern technical solutions, smart energy and
communication control systems,
it forms a one-of-a-kind business
centre in the capital of Małopolska.
Unity Centre is a place for those
most demanding, but at the who
appreciate advantages stemming
from a skilful combination of tradition and modernity.

HARMONY of
WORK

Classical beauty. Equilibrium of space. Timeless functionality. Ergonomy and
comfort of work in soundproof and naturally illuminated interiors. Modern
office spaces, easily adjustable to tenants’ needs and requirements. Advanced
technologies which guarantee safety, increase effectiveness and create
optimum microclimate for development of business and human creativity.
A representative portal, a spacious hall with access control, a reception
guaranteeing comfort and safety — these are elements of a dialogue along
the lines of space — modernity — technology, serving to emphasise the
continuation of modernist traditions and lofty ideas resting at the foundations
of this place, focusing on the human being and his needs.

HARMONIA
PRACY

K

lasyczne piękno. Równowaga przestrzeni. Ponadczasowa funkcjonalność. Ergonomia i komfort pracy w wyciszonych i naturalnie doświetlonych
wnętrzach. Nowoczesne powierzchnie
biurowe elastycznie dostosowywane do
potrzeb i wymagań najemców. Zaawansowane technologie gwarantujące bezpieczeństwo, podnoszące efektywność
i tworzące optymalny mikroklimat dla
rozwoju biznesu i ludzkiej kreatywności.
Reprezentacyjny portal, przestronny hol
z kontrolą dostępu, recepcja dbająca o
wygodę i bezpieczeństwo to elementy
dialogu przestrzeń — nowoczesność —
technika, podkreślające kontynuację
modernistycznych tradycji i wzniosłych
idei tego miejsca, stawiające człowieka
i jego potrzeby w centrum.

Przewaga dzięki

TECHNOLOGII
Advantages Through

TECHNOLOGY

BMS

BUILDING MANAGEMENT SYSTEM

Kompleks będzie wyposażony w system zarządzania
budynkami opierający się na technologii sterowania
bezpośredniego (DDC). BMS będzie monitorował
oraz kontrolował systemy ogrzewania, chłodzenia,
wentylacji, zasilania elektrycznego oraz instalację sanitarną budynków.

The whole complex will be equipped with a Building
Management System based on the direct digital control
(DDC) technology. The BMS will monitor and control
heating, cooling, ventilation and power supply systems,
as well as the buildings’ sanitary installation.

DSO

VOICE ALARM SYSTEM

Dźwiękowy System Ostrzegania zadba o bezpieczeństwo kompleksu i przebywających w nim osób. System
nagłośnienia umożliwiający nadawanie komunikatów
ostrzegawczych, którego centrala będzie połączona z systemem przeciwpożarowym SAP, zaalarmuje
w razie powstania zagrożenia.

A Voice Alarm System will ensure security of the
whole complex and people on its premises. A public
add-ress system facilitating emission of alarm messages,
featuring a control panel integrated with the Fire
Safety System, will alert of danger in the event of
hazardous events.

SAP

FIRE SAFETY SYSTEM

W ramach ochrony przeciwpożarowej w kompleksie
zostanie zainstalowany system sygnalizacji pożaru.
Ponadto systemy przeciwpożarowe będą zawierały:
tryskacze (tylko Unity Tower), hydranty sieci miejskiej,
instalację oddymiania klatek schodowych i garaży,
zewnętrzne hydranty sieci miejskiej oraz klapy odcinające na instalacji wentylacji.

In the frames of the Fire Safety System, the whole complex will be equipped with a fire alarm system. Moreover,
the Fire Safety System will consist of sprinklers
(Unity Tower only), city grid hydrants, smoke extraction systems installed in stairways and garages, external city grid hydrants and smoke dampers mounted on
ventilation installation.

ZIELONY BUDYNEK

GREEN BUILDING

Inwestycja będzie posiadała certyfikat zielonego
budynku (BREEAM lub LEED).

The investment will have a green building certificate
(BREEAM or LEED).

Spełni rygorystyczne wymagania biorąc pod uwagę
wiele aspektów takich jak efektywność energetyczna, materiały i konstrukcja, eksploatacja i realizacja,
gospodarka wodą i odpadami, jakość środowiska
wewnętrznego oraz dostępność komunikacyjna.

It will comply with rigorous requirements, taking into
account multiple aspects of the structure, including
energy efficiency, materials and construction, exploitation and implementation, water and waste management, internal environment quality and accessibility.

BIZNES BEZ OGRANICZEŃ

BUSINESS WITHOUT LIMITATIONS

Unity Centre to kompleks pozbawiony barier architektonicznych, umożliwiający swobodny dostęp do
powierzchni biurowych i usługowych oraz części
wspólnych. Windy osobowe oraz parkingi będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Unity Centre is a whole complex free of architectural
barriers, facilitating easy access to office and commercial premises, as well as common areas. Passenger
lifts and parking lots will be adapted to the needs of
disabled.

Biura z najpiękniejszym widokiem na Kraków

Offices with the most beautiful view of Krakow

Taras widokowy 100 metrów nad ziemią

A panoramic terrace 100 m above the ground

Luksusowe apartamenty na wynajem

UDOGODNIENIA
AMENITIES

Luxurious apartments to let

Centrum konferencyjno-szkoleniowe

Conference and training centre

Dwupoziomowy parking podziemny
(prawie 400 miejsc)

Two-level underground parking lots
(almost 400 spaces)

Miejsca postojowe do ładowania aut
z napędem elektrycznym

Bezpośrednie sąsiedztwo największej stacji
przesiadkowej w Krakowie

Nowoprojektowany, ogólnodostępny
spacerowy bulwar miejski

200 stojaków rowerowych

Szatnie i natryski

Bogate zaplecze handlowo-usługowe

Restauracje i kawiarnie oddalone
tylko o kilka kroków

Łatwa dostępność usług bankowych

Certyfikowany zielony budynek

Budynek zaprojektowany w duchu idei
„Design for All” uwzględniający potrzeby
osób niepełnosprawnych

Parking spaces for charging
electric cars

Immediate vicinity of Krakow’s
largest transfer station

Newly designed city boulevard
available to the general public

200 cycle racks

Cloakrooms and showers

Rich commercial infrastructure

Restaurants and cafes just
a few steps away

Easy access to banking services

Certified green building

The building was designed taking into account
the “Design for All” ideas catering to the
needs of disabled.

SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
standard wykończenia

TECHNICAL
SPECIFICATION
standard of finish

CZĘŚCI WSPÓLNE I PARKINGI
• 2 poziomy parkingu podziemnego
• Reprezentacyjny hol wejściowy o wysokości 13 m
w Unity Tower
• Recepcja oraz ochrona 24/7
• Dostęp do budynku 24/7
• Szybkobieżne windy osobowe, 1 winda towarowa
• Starannie zaprojektowane elewacje w okładzinie
kamiennej i metalowej
• Okna częściowo otwieralne, wykonane w ślusarce
aluminiowej, z izolacją akustyczną oraz termiczną
• System sygnalizacji pożaru SAP
• Dźwiękowy System Ostrzegania DSO

SHARED AREAS AND PARKING LOTS
• 2 underground parking levels
• 13 m tall representative entrance hall in Unity Tower
• 24/7 reception and security
• 24/7 access to the buildings
• High-speed passenger lifts, 1 service lift
• Flawlessly designed stone and metal facades
• Partially openable windows, rendered in aluminium
framing, with acoustic and thermal insulation
• Fire Alarm System
• Voice Alarm System

POWIERZCHNIE BIUROWE
• Sufity podwieszane z oświetleniem punktowym
oraz oświetleniem zintegrowanym
• Systemowe podłogi podniesione na wysokość
150 mm
• Wysokość pomieszczeń od 270 cm do 300 cm
• Nośność stropów 3,5kN/m2 z możliwością
wzmocnienia w pomieszczeniach archiwum lub
serwerowni do 5kN/m2
• Podstawowe ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu o całkowitej grubości 10 cm
• Drzwi wewnętrzne o szerokości 90 cm i wysokości
200 cm
• Rolety przeciwsłoneczne zintegrowane z oknami
• Wydajna wentylacja mechaniczna
• 4-rurowy system chłodzenia zintegrowany z systemem ogrzewania (klimakonwektory)
• Okablowanie elektryczne oraz przyłącze teleinformatyczne kat. 6 do lokalu
• System kontroli dostępu do budynków, wind oraz lokali
• System sygnalizacji pożaru SAP
• Dźwiękowy System Ostrzegania DSO
• Pomieszczenia sanitarne

OFFICE PREMISES
• Suspended ceilings with spot lighting and integrated
lighting
• 150 mm raised system flooring
• Room height up ranging from 270 cm to 300 cm
• 3.5 kN/m2 ceiling load capacity with a possibility
of reinforcement up to 5 kN/m2 in the archive or
server room
• Basic drywall partition walls mounted on frames
with total partition wall thickness of 10 cm
• 90 x 200 cm internal doors
• Sunblinds integrated with windows
• Efficient mechanical ventilation
• Four-pipe cooling system integrated with the
heating system (fan coil units)
• Electrical wiring and Category 6 ICT connection
on premises
• Building, lift and premises Access Control System
• Fire Alarm System
• Voice Alarm System
• Sanitary premises

POWIERZCHNIE USŁUGOWE
• Posadzka betonowa
• Stropy żelbetowe lub stalowe, bez wykończenia
• Ściany żelbetowe lub murowane, bez wykończenia
• Instalacje — przyłącza do powierzchni:
• chłodzenia — zintegrowana z ogrzewaniem
• wentylacji mechanicznej
• elektryczna oraz teleinformatyczna
• sanitarne

COMMERCIAL PREMISES
• Concrete floors
• Reinforced concrete or steel ceilings, without
finishing
• Reinforced concrete or brick-and-stone walls, without finishing
• Installations — connection to the premises:
• cooling installation integrated with heating
• mechanical ventilation
• electrical and ITC
• sanitary

ZESPÓŁ
PROJEKTOWY
PROJECT TEAM

EUROZONE EQUITY

EUROZONE EQUITY

INWESTOR / właściciel 85% udziałów

INVESTOR / 85% Shareholder

Eurozone Equity, większościowy udziałowiec Unity
Centre, jest częścią grupy inwestycyjnej z ponad
35-letnim doświadczeniem w inwestowaniu i rozwoju
na rynku nieruchomości na całym świecie. Zarządza
aktywami o wartości przekraczającej 6 miliardów €
i posiada bogate doświadczenie we wszystkich sektorach rynku nieruchomości, a jego ostatnie transakcje obejmują zarządzanie i sprzedaż biurowców w
Brukseli — Schuman 6 do funduszu Deka Immobilien Investment GmbH w grudniu 2015 roku oraz
Montoyer 70 do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

The Eurozone Equity, the majority shareholder in Unity
Centre, is part of an investment group that has more
than 35 years of experience in investing and developing real estate assets across the globe. With a portfolio of value in assets of €6 billion, the group has
extensive experience amongst all real estate sectors
and recent transactions of note include the development
and sale of the office building at Schuman 6, Brussels
to Deka Immobilien Investment GmbH in December
2015 and the sale of Montoyer 70, Brussels to the
European Parliament in 2014.

Doradcą podczas realizacji kompleksu Unity Centre
oraz wyżej wspomnianych inwestycji jest spółka
ADCapital, która od 2004 roku z sukcesem realizuje
liczne projekty na rynku nieruchomości we Wrocławiu
i Krakowie, obejmujące unikatowy Pasaż Pokoyhof,
biurowce: Heritage Gates oraz Rzeźnicza 16, Hotel
Europeum oraz renowacje zabytkowych budynków mieszkaniowych: Marcinkowskiego 8 oraz Rakowicka 8.

ADCapital was Eurozone Equity’s advisor on the two
aforementioned transactions and is advising on the development of Unity Centre. Since 2004 ADCapital has
advised on the development of numerous buildings in
Wroclaw and Krakow — the iconic Passage Pokoyhof,
prestigious office buildings such as Heritage Gates and
Rzeźnicza 16, Europeum Hotel and historic, residential
buildings Marcinkowskiego 8 and Rakowicka 8.

GD&K Group

GD&K Group

INWESTOR / właściciel 15% udziałów

INVESTOR / 15% Shareholder

GD&K Group jest prywatną spółką zajmującą się
inwestycjami, dewelopmentem i zarządzaniem w obszarze nieruchomości założoną w 1996 roku obecną
w Polsce — w Krakowie i Warszawie. W jej zarządzaniu są aktualnie projekty o łącznej wartości blisko
250 milionów €. Do flagowych projektów można
zaliczyć: biurowce Carpathia w Warszawie, Avia
i Meduza w Krakowie, hotel Park Inn by Radisson w
centrum Krakowa jak i projekty mieszkaniowe Ruczaj
Park oraz butikowe kamienice w centrum Krakowa.

GD&K Group is a private equity company established
in 1996, with offices in Krakow and Warsaw, conducting operations in the area of real estate investment,
development and management. It presently manages
projects with the joint total value approximating €250
million. Its flagship projects include the Carpathia
office house in Warsaw as well as Avia and Meduza office
buildings in Krakow, Hotel Park Inn by Radisson in the
centre of Krakow, but also residential projects Ruczaj
Park and boutique tenements in Krakow’s city centre.

DDJM
Biuro Architektoniczne

DDJM
Biuro Architektoniczne

ARCHITEKCI

ARCHITECTS

Pracownia projektowa specjalizująca się w projektach
komercyjnych, oferuje wszechstronne i profesjonalne
wsparcie procesu inwestycyjnego, zarówno Klientom
biznesowym jak i indywidualnym. DDJM posiada wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu kapitałem inwestorów, począwszy od opracowania projektu we wszystkich jego fazach, poprzez pełen zakres postępowania
administracyjnego, aż po oddanie obiektu do użytku.

A design studio specialising in commercial projects
offers a comprehensive and professional support of
the investment process, both for business and individual clients. DDJM has the know-how and experience
in managing investors’ capital, starting from all stages
of project development, through the full range of
administrative proceedings, as far as giving a finished
facility into use.

KRAKÓW —
EUROPEJSKA STOLICA
OUTSOURCINGU

KRAKOW —
THE EUROPEAN CAPITAL
of OUTSOURCING

raków, jako niekwestionowany europejski lider w dziedzinie usług okołobiznesowych, zajmuje 9. miejsce na
świecie według Tholons Top 100 Outsourcing Destinations Report. Wyprzedzają go dziś jedynie miasta w Azji.
Ta blisko milionowa metropolia stanowi ekonomiczno-administracyjne centrum południowej Polski, będąc zarazem
wiodącą w Europie lokalizacją dla firm zajmujących się nowoczesnymi usługami dla biznesu. Najnowsze dane
wskazują, że w samych tylko centrach usług z kapitałem zagranicznym pracuje pod Wawelem około 46 tysięcy
osób. Jest to najwyższy wskaźnik, nie tylko w Polsce, ale również na całym Starym Kontynencie. Stolica Małopolski
dla wielu międzynarodowych korporacji stała się już dawno jednym z najważniejszych adresów na mapie świata.

K

A

Międzykulturowy charakter miasta, otwartość na innowacje i nieograniczone możliwości rozwoju ułatwiają
także pozyskanie najlepiej wykwalifikowanych, kreatywnych i przedsiębiorczych pracowników nie tylko z Polski,
ale z całego świata tworząc im optymalny klimat do pracy i życia.

Multicultural character of the city, openness to innovation, unlimited development opportunities facilitate attracting
the most qualified, creative and enterprising employees not only from Poland, but from the entire world, creating the
optimal and favorable environment for work and life.

s an unquestioned European leader in the area of business support services, according to Tholons Top 100
Outsourcing Destinations Report, Krakow occupies the 9th position in the world. It is preceded only by Asian
cities. With the population of almost one million, this metropolis constitutes an economic and administrative centre
of southern Poland, simultaneously being Europe’s leading location for companies providing modern business support services. According to the newest data, currently only the service centres with foreign capital employ approx.
46 thousand people. The highest level not only in Poland, but in whole Europe. For many international corporations,
the capital of Małopolska has long become one of the most important addresses on the map of the world.
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AGENCJE KOMERCJALIZUJĄCE
AGENCIES responsible for LEASING

FISHEYE

IMMOBILLO GROUP

Włodzimierz Jędruszak

Anna Patrzyk-Sperzyńska

ul. Krowoderska 52/4
31-158 Krakow, Poland

ul. Św. Antoniego 2/4
50-073 Wroclaw, Poland

Tel. +48 608 323 778

Tel. +48 609 333 782

wlodzimierz.jedruszak@fisheyeproperties.pl
www.fisheyeproperties.pl

anna.patrzyk@immobillogroup.com
unitycentre@immobillogroup.com
www.immobillogroup.com

[DISCLAIMER] © „Treimorfa Project Sp. z o.o.” z siedzibą w Krakowie (31-511) przy ul. Rakowickiej 8, NIP 676-231-18-71, KRS 0000249132,
REGON 12017698000000, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS, kapitał zakładowy
50 000 zł, podmiot odpowiedzialny. Niniejsza broszura nie stanowi oferty, lecz jedynie zaproszenie do rokowań. Przedstawione dane mają
wyłącznie charakter orientacyjny, to jest nie stanowią żadnych oświadczeń lub zapewnień, ani przyrzeczenia publicznego lub gwarancji określonych właściwości rzeczy. We wszystkich sprawach dotyczących tej oferty (związanych z nią lub jej przedmiotem) stosuje się przepisy prawa
obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem przepisów prawa krajowego obcego dotyczących ofert inwestycyjnych,
a ewentualne spory rozstrzygają sądy polskie według właściwości miejscowej dla podmiotu odpowiedzialnego. Broszura ta nie jest skierowana do konsumentów (w najszerszym rozumieniu tego terminu prawnego) oraz konkretnych osób. Wymienione [wyżej] agencje komercjalizujące (podobnie inni pośrednicy nieruchomości) nie są umocowani do składania oświadczeń woli i wiedzy, zapewnień lub gwarancji, o ile
nie wynika to wprost z udzielonego im i ujawnionego drugiej stronie pełnomocnictwa.

[DISCLAIMER] © “Treimorfa Project” with its registered office in Krakow (31-511), AT ul. Rakowicka 8, Tax Identification Number [NIP] 676-231-18-71,
KRS 0000249132, National Official Business Register [REGON] no. 12017698000000, the District Court for Krakow-Śródmieście in Krakow,
11th COMMERCIAL DIVISION OF THE NATIONAL COURT REGISTER, share capital PLN 50,000 zł, the accountable entity. This brochure does
not constitute an offer, but solely an invitation for negotiations. The data presented is of an exclusively indicative nature, i.e. it does not constitute
representations or warranties of specific characteristics of the object. In all matters regarding this offer (related thereto or to the subject thereof)
applicable provisions of the law in force in the territory of the Republic of Poland shall apply, with the exclusion of foreign national law concerning investment offers, whereas potential disputes shall be settled by Polish courts competent for the accountable entity’s seat. The brochure is not
addressed to consumers (in the broadest meaning of this legal term) and specific individuals. The [above-] mentioned commercialising agencies (as
well as other real estate agents) are not authorised to submit declarations of intent and knowledge, representations or warranties, insofar as it does
not stem directly from the power of attorney granted to them and disclosed to the other party.

