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Projekt i realizacja

WROCŁAW’S NEW

MEETING
PLACE
NOWE MIEJSCE SPOTKAŃ
WE WROCŁAWIU

Three impressive towers with offices and apartments, an abundance
of greenery, diverse places to socialise, and a central location on
the bank of the Oder river make Quorum the ultimate melting pot
of Wrocław. Let’s meet in the new social hub of the city.
Trzy imponujące, strzeliste wieżowce z biurami i apartamentami,
obfitością zieleni, z mnóstwem miejsc do wspólnego spędzania czasu
i doskonałą lokalizacją na brzegu Odry, to tętniący życiem tygiel
kulturowy. Spotkajmy się w nowym centrum życia miejskiej
społeczności.
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View from Sikorskiego St.
Widok z ul. Sikorskiego
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A forward-thinking city, Wrocław is one of the most
exponentially growing places in Poland – a technology,
business, and education hub located in the heart of
Europe. It’s a city that connects its industrial heritage with
innovation. Wrocław is genuinely open, friendly, vibrant,
and diverse.
Wrocław jest jednym z najszybciej rozwijających się
miast w Polsce – centrum technologicznym, biznesowym
i edukacyjnym, położonym w samym sercu Europy.
Doskonale łączy przemysłową przeszłość z innowacjami
i odważnym spojrzeniem w przyszłość. To miasto otwarte,
przyjazne, tętniące życiem i różnorodne.

LET’S MEET IN

WROCŁAW
SPOTKAJMY SIĘ WE WROCŁAWIU
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THE CITY OF

CULTURE
MIASTO KULTURY

Culturally, Wrocław has grown into one of the most exciting cities in
Poland. This was emphasised when it received the nod as European
Capital of Culture, a title which no other Polish city except for Kraków
(back in 2000) had previously held.

Pod względem życia kulturalnego Wrocław jest jednym z najbardziej
zachwycających polskich miast, wyróżnionym tytułem Europejskiej
Stolicy Kultury, którym dotychczas mógł się poszczycić jedynie Kraków
(wyróżniony w 2000 roku).
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THE POTENTIAL OF

WROCŁAW

No. 1
the most business-friendly
city in 2018 1
najbardziej przyjazne dla
biznesu miasto w 2018 r. 1

POTENCJAŁ WROCŁAWIA

No. 1
European Best
Destination 2
najlepsza europejska
destynacja w 2018 r. 2

~1 mln
residents in Wrocław
Metropolitan Area 3
mieszkańców
aglomeracji wrocławskiej 3

51,600
employees in 188 business
services centres (2020) 4
pracowników 188 centrów
usług biznesowych (2020 r.) 4

106,800
students of 25 higher
education institutions 4
studentów na 25 uczelniach
i szkołach wyższych 4
(1) Forbes & Central Economic Information Centre ranking / Ranking miesięcznika Forbes i Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej
(2) Best Destinations in Europe
(3) Wrocław Agglomeration Development Agency / Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej
(4) ABSL „Business Services Sector in Poland 2020” / Raport ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2020”
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LOCATION

IS

DUBO

Damian de Veuster Sq.
Skwer Damiana de Veuster
ZAC

HO

DŁUGA

Quorum

DNI

A

Kornel Morawiecki Sq.
Skwer Kornela Morawieckiego

SIK

OR

SK

Słodowa Island
Wyspa Słodowa

Hotel
Campanile

Botanical Garden
Ogród Botaniczny

University of Wrocław
Uniwersytet Wrocławski

IEG

O

Archeological Museum
Muzeum Archeologiczne

LEGNICKA

AT

WI

YŚ

W
NO

Wroclaw Contemporary Museum
Muzeum Współczesne Wrocław

Dunikowski Boulevard
Bulwar Dunikowskiego
Wrocław Market Hall
Hala Targowa

Neon Side Club & Art Gallery
Galeria Neonów

Panorama Racławicka

Four Denominations District
Dzielnica Czterech Wyznań

Market Square
Rynek

DW

AL

IERZA
WIELKIE
GO

OŁAWSK

A

15

E

WRO Art Center
WRO Centrum Sztuki

Wrocław Opera
Opera Wrocławska

Neon Side Club & Art Gallery
Archeological Museum
Galeria Neonów
Muzeum Archeologiczne

Old Market Square
National Forum of Music
University of Wrocław
Rynek Starego Miasta
Narodowe Forum Muzyki
Uniwersytet Wrocławski

SĄ

DO

A8 highway
Autostrada A8

PO
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W
A

15
Kolejkowo Miniature Museum
mi
Kolejkowo Muzeum Miniatur
no
n fo
ot /
space
rem

KAZIM

National Forum of Music
Narodowe Forum Muzyki

Słowacki Park

Galeria Dominikańska shopping centre
Galeria Dominikańska CH

Arttrakt Gallery
Galeria Arttrakt

Concert Centre A2
Centrum Koncertowe A2

Walking distance (min)
Spacerem (min)

National Museum
Muzeum Narodowe

Pan Tadeusz Museum
Muzeum Pana Tadeusza

I
RAB

G

KA

ŃS
SZY

Puppet Theatre
Teatr Lalek
Renoma shopping centre
Renoma CH

20 min by car / samochodem

PIŁS

Hotel
Polonia

Post office
Poczta

UDS
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TAJA

Wrocław airport
Port Lotniczy Wrocław

Old Town Promenade
Promenada Staromiejska

Staromiejski
Park

KOŁŁĄ

17 min by car / samochodem

Park or square
Park lub skwer

LOKALIZACJA

KIEG

O

Polish Theatre
Teatr Polski

Recreation centre
Centrum rekreacji

Hotel

Cultural venue
Atrakcja kulturalna

ATM
Bankomat

Coffee shop
Kawiarnia

Shop
Sklep

Restaurant
Restauracja

A4 highway
Autostrada A4

University
Uniwersytet

25 min by car / samochodem

Grocery store
Sklep spożywczy

Newsstand
Kiosk

Musical Theatre Capitol
Teatr Muzyczny Capitol

Arkady Wrocławskie shopping centre
Arkady Wrocławskie CH
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Central train station
Wrocław Główny PKP
14 min by tram / tramwajem

Wrocław Opera
WRO Art Centre
Opera Wrocławska
WRO Centrum Sztuki

Słodowa Island
Dunikowskiego Boulevard
Wrocław Market Hall
Wrocław Puppet Theatre
Staromiejski Park
Wyspa Słodowa
Bulwar Dunikowskiego
Hala Targowa
Teatr Lalek
Park Staromiejski

Medical centre
Centrum medyczne
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ŁAW
SKA
WR
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EASY

A

OR

A

SKA

A8 highway
Autostrada A8

NAB

YCIŃ

17 min by car / samochodem

Wrocław airport
Port Lotniczy Wrocław

IEG

Bus lines
Linie autobusowe
102, 103, 104, 106, 107, 109,
122, 127, 132, 142, 148, 149,
206, 243, 245, 249, 253, 609
Bus lines
Linie autobusowe
122, 144, 250, 744

Tram lines
Linie tramwajowe
3, 10, 20, 23, 31, 32, 33

O

Bus lines
Linie autobusowe
104, 107, 109, 122, 144,
240, 249, 602, 609, 744
Tram lines
Linie tramwajowe
0P, 0L, 10, 15, 20, 74

Bus lines
Linie autobusowe
104, 102, 103, 122, 127,
132, 142, 243, 245, 253,
Public bicycle station
Stacja rowerów miejskich

20 min by car / samochodem

A4 Highway
Autostrada A4
25 min by car / samochodem
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Bus lines
Linie autobusowe
102, 103, 104,
109, 250, 607

Bicycle path
Ścieżka rowerowa

Panorama Racławicka
Galeria Dominikańska
Hotel Polonia
Teatr Polski

Dworzec kolejowy
Galeria Handlowa Arkady Wrocławskie
Teatr Muzyczny Kapitol

CK
BA

Panorama of the Battle of Racławice
Galeria Dominikańska shopping centre
Hotel Polonia
Polish Theatre

Bus lines
Linie autobusowe
102, 103, 104, 109, 122,
127, 245, 107, 609

SK

WA

SIK

LE

Bus lines
Linie autobusowe
109, 609

RY

15

A

OD
OD ER
RA

Bicycle path
Ścieżka rowerowa

Magnolia Park shopping centre
Centrum Handlowe Magnolia Park

Train station
Arkady Wrocławskie shopping centre
Musical Theatre Capitol

LD

MO

A

Public bicycle station
Stacja rowerów miejskich

LEGNICKA

10

TO

Quorum

DNI

Bus line
Linia autobusowa
107

7

WI

OW

HO

IA

POD

10 min on foot / spacerem

ZAC

IĘC

A
ACK

Driving distances (min)
Czas dojazdu (min)

Bus lines
Linie autobusowe
102, 103, 104,
122, 127, 245
Bus lines
Linie autobusowe
102, 103, 104, 107, 109,
122, 127, 245, 609

KS

RYB

ŁATWY DOSTĘP

Damian de Veuster Sq.
Skwer Damiana de Veuster

ST

ACCESS

DŁUGA

BRA

NIBO

RSK

A

Central train station
Wrocław Główny PKP

Tadka Jasińskiego Boulevard
Bulwar Tadka Jasińskiego

14 min by tram / tramwajem
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DIFFERENT PATHS, ONE

DESTINATION
RÓŻNE ŚCIEŻKI, JEDNA DESTYNACJA

View of the project with the Old Town in the background
Widok na projekt, w tle Stare Miasto
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SITE

PLAN

A

PLAN INWESTYCJI
B
Traffic flow
Ruch drogowy

C

Entrances
Wejścia główne
Underground parking
Parking podziemny
Visitor parking
Parking dla gości
Courier delivery zone
Strefa dostaw kurierskich
Bicycle parking
Parking dla rowerów
Bicycle path
Ścieżka rowerowa

D

Bus stop
Przystanek autobusowy
Pedestrian crossings
Przejścia dla pieszych
Observation deck
Punkt widokowy
Patio / terrace
Patio / taras
Boulevard
Promenada
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QUORUM
WHERE PATHS MEET &
CONNECTIONS ARE MADE
TAM, GDZIE PRZECINAJĄ SIĘ DROGI
I TWORZĄ SIĘ WIĘZI

A new meeting place comes to life in Wrocław. Quorum
is where ideas are exchanged, where work meets play and
life offers endless possibilities. Enjoy a relaxing time on
the new promenade, have a meeting on one of the green
terraces, lunch in the garden… The choices are endless.

We Wrocławiu powstaje nowe miejsce spotkań. Quorum
to przestrzeń wymiany pomysłów, gdzie praca i czas wolny
spotykają się, a życie oferuje nieograniczone możliwości.
Zrelaksuj się na nowej promenadzie, zorganizuj spotkanie
na jednym z zielonych tarasów lub zaplanuj lunch
w ogrodzie... Wybór należy do Ciebie!
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BUZZING

RIVERSIDE LIFE

TĘTNIĄCA ŻYCIEM PROMENADA

The promenade will connect the project
with the river Oder, offering meeting
& relaxation areas.
Promenada połączy projekt z rzeką Odrą,
oferując nową przestrzeń do spotkań
i relaksu.

View of the promenade in front of building B
Widok na promenadę przed budynkiem B
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7,000 m² of green open spaces. A peaceful
setting to relax and breath in, featuring also
co-working areas and activity zones.
7,000 m² terenów zielonych. Spokojne
otoczenie, w którym można zrelaksować się
i odetchnąć, z częścią coworkingową i strefą
aktywności.

NATURAL
SURROUNDINGS
NATURALNE OTOCZENIE

Terrace between buildings B & C
Taras pomiędzy budynkami B i C
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UNFORGETTABLE

VIEWS

NIEZAPOMNIANE WIDOKI

A 140 m high terrace with an observatory
deck offers panoramic views of the city.
Taras widokowy na wysokości 140 m
umożliwia podziwianie panoramy miasta.

Observation deck in building B – 30th floor
Taras widokowy w budynku B na 30. piętrze
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Quorum will feature multi-level terraces
and a green patio, offering relaxation
& meeting areas. Bring your work outside.
Quroum zostanie wyposażone
w wielopoziomowe tarasy
i zielone patio z przestrzenią do relaksu
i miejscem spotkań. W dowolnej chwili
możesz przenieść się z pracą na świeże
powietrze.

UNLIMITED
SPACE TO RELAX
NIEOGRANICZONA PRZESTRZEŃ
DO RELAKSU

Terraces & patio between buildings A & B
Tarasy i patio pomiędzy budynkami A i B
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UNPARALLEL

ELEGANCE
NIESPOTYKANA ELEGANCJA

Quorum’s sophisticated architecture
& timeless interiors have been crafted
with unparalleled attention to detail to
meet the highest expectations.
Wyrafinowana architektura oraz wnętrza
Quorum zostały stworzone z największą
dbałością o szczegóły, aby zaspokoić
oczekiwania najbardziej wymagających
najemców.

Low-angle view of building B from Sikorskiego St.
Widok na budynek B od ul. Sikorskiego
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330 apartments with the highest standards,
superb panoramic views and access to lush
terraces.
330 apartamentów o najwyższym standardzie
ze wspaniałym, panoramicznym widokiem
i dostępem do przestronnych tarasów.

LIFE AT

ITS BEST
ŻYCIE W PEŁNI

View of building C
Widok na budynek C
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MEET, INNOVATE &

COLLABORATE

SPOTYKAJ SIĘ, TWÓRZ, WSPÓŁPRACUJ

Move to a modern, contemporary co-working space in the city centre. Quorum is perfect
for those looking for flexibility and the full comfort of high standard offices. The lively
atmosphere, combined with all amenities Quorum has to offer, helps promote growth,
performance, and creativity.
Przenieś swoją firmę do przestrzeni coworkingowej w sercu miasta, stworzonej na miarę
obecnych czasów. Quorum jest idealnym miejscem dla tych, którzy cenią elastyczność
i komfort pracy w biurze o najwyższych standardach. Tętniąca życiem atmosfera oraz
mnóstwo udogodnień wspierają rozwój, efektywność i kreatywność zespołu.
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With 1,200 km of bicycle paths in the city and festivals such as „Wrocław Cycle Fest”,
Wrocław rightfully won first place in 2018 as the most bicycle-friendly city in Poland
(Rowertour magazine ranking). At Quorum, we’ll cater to all the cycling lovers to make
their journey from home to work feel effortless. Want to ride your bike to work?
Be our guest and enjoy our end-of-trip facilities.
1,200 km ścieżek rowerowych lub festiwale, takie jak „Wrocławskie Święto Rowerzysty”,
czynią Wrocław najbardziej przyjaznym rowerzystom miastem w Polsce (ranking
magazynu Rowertour z 2018 roku). Dzięki licznym udogodnieniom Quorum jest
przygotowane na potrzeby najbardziej wymagających pasjonatów dwóch kółek.

1.
Arrive to Quorum with ease.
Łatwy dojazd do Quorum ścieżkami
rowerowymi.

2.
Use designated entrances for bicycles
to the indoor parking.
Możliwość skorzystania z wjazdu
dedykowanego rowerzystom.

3.
Park in one of the 210 available bicycle
spaces. A secure spot for your bike.

FULL CONVENIENCE FOR

CYCLISTS
WYGODA NA DWÓCH KÓŁKACH

Bezpieczne parkowanie na jednym
z 210 stojaków rowerowych.

4.
Use the repair or cleaning stations.
You won’t be left with a flat tyre!
Dostępność stacji naprawczych oraz
myjni rowerowych na parkingach.

5.
Freshen up in the shower & change
rooms. Start your day in style.
Liczne prysznice oraz szatnie dla
rowerzystów.
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OTHER AVAILABLE

AMENITIES
POZOSTAŁE UDOGODNIENIA

The two-level retail spaces will offer the everyday
essentials, bringing comfort & convenience to a new level.
Dwie przestrzenie handlowe oferują wszystko, co
niezbędne na co dzień, wynosząc komfort i wygodę
na zupełnie nowy poziom.
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Restaurants
Restauracje

Beauty salon
Salon piękności

Coffee shop
Sklep z kawą

ATM
Bankomat

Newsstand
Kiosk

Wine shop
Sklep z winem

Grocery store
Sklep spożywczy

Florist
Kwiaciarnia

Dry cleaners
Pralnia

Post office
Poczta

Barber
Fryzjer & barber

Collectomate parcel lockers
Paczkomat
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Conference booking & management.
Rezerwacja terminów i zarządzanie
konferencjami.

Parking booking system, prioritizing
carpooling employees.
System rezerwacji miejsc parkingowych,
priorytetyzujący osoby korzystające
z carpooling.

Remote office management by IoT sensors
and integration with the existing building
systems.
Zdalne zarządzanie biurem dzięki
czujnikom IoT oraz integracja
z istniejącymi systemami.

24/7 mobile access control system.
Mobilny system kontroli dostępu 24/7.

Virtual front-desk, guest arrival
notifications and in-house navigation.

EASILY

MANAGED
ŁATWE ZARZĄDZANIE

Wirtualna recepcja, powiadamianie
o przybyciu gości oraz nawigacja.

Build a community: learn about
your co-workers, create groups, send
messages and inform about events.
Budowanie społeczności: poznaj
współpracowników, twórz grupy,
wysyłaj wiadomości i informuj
o wydarzeniach.

The Integral Application connects tenants with their building. It also
helps building managers craft tenant experiences through maintenance
and communication, fostering an enhanced work environment. You will
have full control over your office space and building.
Aplikacja Integral łączy najemców z ich budynkiem. Poprzez utrzymanie
oraz komunikację zarządcy mogą kreować sprzyjające pracy środowisko,

Failures reporting & management.

aby zapewnić najemcom wyjątkowe doświadczenia w zakresie

Raportowanie i zarządzanie błędami.

użytkowania przestrzeni. Zyskasz pełną kontrolę nad swoją przestrzenią
biurową i budynkiem.
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Quorum offices will offer the perfect blend of efficiency
and work-life balance. The prime location, its connection
with the river, the abundance of green spaces, and
the engaging social zones will bring Quorum’s diverse
community together.
Zachowanie równowagi między efektywnością w pracy
i czasem dla siebie stanie się znacznie prostsze. Doskonała
lokalizacja Quorum, bliskość rzeki, obfitość zieleni
i angażująca społecznie przestrzeń będą sprzyjać
tworzeniu różnorodnej wspólnoty.

REDEFINING OFFICE

EXPERIENCE
NOWA DEFINICJA KOMFORTU
40
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QUORUM
IN NUMBERS
QUORUM W LICZBACH

85,530 m²

330

BREEAM

total office GLA
całkowita pow. biurowa

apartments
apartamentów

certificate level Excellent
certyfikacja na
poziomie Excellent

1,150

334

~7 000 m²

parking spaces for offices
miejsc parkingowych
dla najemców biurowych

parking spaces for residents
miejsca parkingowe dla
mieszkańców

terraces with 4,513 m2 open
to the public
tarasów, w tym 4,513 m2 tarasów
ogólnodostępnych

2,450 m²

450 m2

2-level amenities area in
buildings A & B
2-poziomowa przestrzeń
usługowa w budynkach A i B

service area in building C
przestrzeń usługowa
w budynku C

51,150 m²

140 m high / wysokości

offices & services
biura i usługi

35 levels / pięter

B

15,489 m²
residential
apartamenty

73 m high / wysokości
23 levels / piętra

18,213 m²

C

offices & services
biura i usługi

43 m high / wysokości

TECHNICAL SPECIFICATION
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BMS

A

16,167 m²

12 levels / pięter

offices & services
biura i usługi

D

23 m high / wysokości

Emergency power supply
Zasilanie awaryjne
Fibre optic cables
Światłowód

6 levels / pięter

CCTV & 24h security
Monitoring i 24h ochrona

E-car & scooter charging stations
Stacje ładowania aut i skuterów
elektrycznych

Co-working spaces
Przestrzeń coworkingowa
New promenade with relaxation
areas and gastronomic zone
Nowa promenada ze strefami relaksu
i strefą gastronomiczną

Lockers & showers for cyclists
Szafki i prysznice dla rowerzystów

42

43

OFFICE

STANDARD
STANDARD BIURA

Raised floors & suspended ceilings
Podniesione podłogi i podwieszane sufity
Floor boxes
Gniazdka podłogowe
Structured cabling
Okablowanie strukturalne
Eye-friendly lighting
Przyjazne oświetlenie
Tilt windows
Uchylne okna
Smoke detectors
Czujniki dymu
Carpeting
Wykładzina
Clear ceiling height: 2.80 m
Wysokość wnętrza: 2,80 m
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BUILDING A

OFFICE ARRANGEMENT
ARANŻACJA BIUR

7

2,458 m²

floor
piętro

gross office area
pow. biurowej brutto

BUDYNEK A

678 m2 office area / pow. biurowej
71 work stations / stanowisk pracy

18,213 m²

346 m²

6,57%

total office GLA
całkowita pow. najmu

total service area
całkowita pow. usługowa

add-on factor
współczynnik pow. wspólnej

339

~1,000 m²

total parking spaces
miejsc parkingowych

total terraces
całkowita pow. tarasów

569 m2 office area / pow. biurowej
55 work stations / stanowisk pracy

B
580 m2 office area / pow. biurowej
47 work stations / stanowisk pracy

563 m²

629 m2 office area / pow. biurowej
66 work stations / stanowisk pracy

tenant terrace in 8th floor
taras dla najemców na 8. piętrze

C

2,458 m2 office area / pow. biurowej
280 work stations / stanowisk pracy

A

12

levels
pięter

442 m²
terrace in 4th floor,
233 m2 open to public
taras na 4. piętrze, w tym
233 m2 ogólnodostępne
Parking entrance
Wjazd do parkingu
SIKORSKIEGO

5
Main entrance
Wejście główne
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parking levels (1 above, 4 underground)
poziomów parkingu (1 podziemny i 4 naziemne)

SIKORSKIEGO

47

BUILDING B

OFFICE ARRANGEMENT
ARANŻACJA BIUR

18

1,671 m²

floor
piętro

gross office area
pow. biurowej brutto

BUDYNEK B

51,150 m²

2,637 m²

6,57%

total office GLA
całkowita pow. najmu

total service area
całkowita pow. usługowa

add-on factor
współczynnik pow. wspólnej

582

~3,800 m²

2,450 m²

total parking spaces
miejsca parkingowe

total terraces
całkowita pow. tarasów

2-level amenities area
2-poziomowa pow. usługowa

B

503 m2 office area / pow. biurowej
49 work stations / stanowisk pracy

SIKORSKIEGO

349 m2 office area / pow. biurowej
41 work stations / stanowisk pracy

35

levels
pięter

30

levels
pięter

341 m2 office area / pow. biurowej
37 work stations / stanowisk pracy

911 m²
terrace in the 30th floor with observation deck
taras widokowy na 30. piętrze z punktem obserwacyjnym

C

478 m2 office area / pow. biurowej
50 work stations / stanowisk pracy

1,671 m2 office area / pow. biurowej
196 work stations / stanowisk pracy

A
2,888 m²
SIKORSKIEGO

terrace in 4th floor
taras na 4. piętrze

7
parking levels (5 above, 2 underground)
poziomów parkingu (5 naziemnych i 2 podziemne)
SIKORSKIEGO

Main entrance
Wejście główne
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Parking entrance
Wjazd do parkingu
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BUILDING D

OFFICE ARRANGEMENT
ARANŻACJA BIUR

3

3,789 m²

floor
piętro

gross office area
pow. biurowej brutto

BUDYNEK D

1,160 m2 office area / pow. biurowej
132 work stations / stanowiska pracy

16,167 m²

776 m²

5,28%

total office GLA
całkowita pow. najmu

total service area
całkowita pow. usługowa

add-on factor
współczynnik pow. wspólnej

229

720 m²

total parking spaces
miejsc parkingowych

total terraces
całkowita pow. tarasów

838 m2 office area / pow. biurowej
102 work stations / stanowiska pracy

854 m2 office area / pow. biurowej
101 work stations / stanowisk pracy

159 m²

34 m²
terrace in 4 floor
taras na 4. piętrze
th

Interior patio
Patio wewnętrzne

terrace in 5 floor
taras na 5. piętrze
th

48 m²
terrace in 6th floor
taras na 6. piętrze

936 m2 office area / pow. biurowej
90 work stations / stanowisk pracy

D

6

levels
pięter

3,789 m2 office area / pow. biurowej
440 work stations / stanowisk pracy

312 m²
terrace in 2nd floor
taras na 2. piętrze

Main entrance
Wejście główne

Parking entrance
Wjazd do parkingu

IEGO

RSK
SIKO

2
parking levels (1 above, 1 underground)
poziomów parkingu (1 naziemny i 1 podziemny)
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SIKORSKIEGO
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Building D, main entrance (Sikorskiego St.)
Budynek D, wejście główne (ul. Sikorskiego)
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LEADERS
IN THE MARKET
LIDERZY NA RYNKU

7

0.5 mln m2

biggest Polish cities

commercial projects

największych polskich miast

komercyjnych projektów

10

10

active projects

international awards

aktywnych projektów

międzynarodowych nagród

Cavatina Group is one of the leaders in the commercial real estate market. It is based
only on Polish capital and holds a portfolio of 0.5 mln m2 under construction by
2022. From the start of its operating activity in 2015, Cavatina Group managed to
achieve incredible efficiency and dynamics of development, which is confirmed by new
investment projects in major Polish cities, such as Kraków, Warsaw, Tricity, Wrocław,
Katowice, and Łódź.
Grupa Cavatina to jeden z liderów na rynku nieruchomości komercyjnych. Działa
wyłącznie w oparciu o polski kapitał i posiada portfel inwestycji o wartości 0.5 mln m2
w realizacji do 2022 r. Od czasu rozpoczęcia działalności operacyjnej w 2015 r., Grupie
Cavatina udało się osiągnąć wysoką efektywność realizacji i dynamikę rozwoju, o czym
świadczą nowe inwestycje w największych polskich miastach, takich jak Kraków, Warszawa,
Trójmiasto, Wrocław, Katowice i Łódź.
View of building C and the promenade from the Oder river
Widok na budynek C i promenadę od strony Odry
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ŁUKASZ ŻELEZIK
Executive Director, Leasing
+48 574 298 005
lukasz.zelezik@cavatina.pl

BARTOSZ MACH

Leasing Manager, Wrocław
+48 537 098 334
bartosz.mach@cavatina.pl

All texts, visualisations and other graphic materials included in this
brochure serve solely as means of presenting the concept and should
not be considered a legally binding business offer.

www.cavatina.pl

Teksty, wizualizacje i inne materiały graficzne zawarte w tej broszurze
służą wyłącznie przedstawieniu koncepcji i nie stanowią oferty
handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

