DESIGNED & DEVELOPED BY
PROJEKT I REALIZACJA

Connectin
Connecting
threads
Sieć połączonych wątków

Discover WIMA, the new and fully autonomus quarter in the city of Łódź. Turning
post-industrial, historical space into dynamic & modern urban experience. WIMA
is all about connections. We build the place where different people can meet to
enjoy life, work, culture, entertainment& nature as one community. WIMA connects
all the threads to become the new hub of city lifestyle.
Odkryj nowy, w pełni autonomiczny kwartał w Łodzi – WIMA. Zobacz jak z postindustrialnej, historycznej przestrzeni rodzi się nowoczesny i dynamiczny tygiel
miejski. WIMA to przede wszystkim integracja. Miejsce, gdzie wspólnota różnych
ludzi spotyka się, aby cieszyć się życiem, pracą, kulturą, rozrywką i przyrodą. WIMA
łączy w sobie wiele wątków, aby stać się nowym centrum miejskiego stylu życia.
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Connecting history
with the future
Łączymy historię z przyszłością

View of WIMA’s main entrance from Piłsudskiego Av.
View of WIMA’s main entrance from Piłsudskiego Av.
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Connecting with nature
Łączymy z naturą
6

15%

of the project will be dedicated to green spaces. Designed to foster
community and turn neighbours into friends, inmerse yourself in nature.
projektu stanowią tereny zielone, które będą miejscem relaksu oraz
zawiązywania wspólnoty.
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Connecting functions
Łączymy funkcje

Residential
Apartamenty

B

Residential & services
Apartamenty i usługi

C

A

Park with chill-out & event areas
Park ze strefami relaksu oraz strefą eventową

Offices & art space
Przestrzeń biurowa i artystyczna

D
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Co-working offices
Co-working
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Connecting functions
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Co-working offices
Co-working
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Connecting
with the city
Połączanie z miastem
Located on Piłsudskiego St. - one of the main arteries of Łódź WIMA connects you with the rest of the city. Quick access to buses,
trams and public bicycles will let you move with an ease.
Dzięki lokalizacji przy jednej z głównych arterii miejskich Łodzi,
WIMA połączy cię z całym miastem. Szybki dostęp do autobusów,
tramwajów, rowerów miejskich pozwala na przemieszczanie się
z łatwością.
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63,700

Łódź, city of culture
Łódź, miasto kultury

students from 10 higher
education institutions
(Business Services Sector in Poland 2020)

studentów na 10 uczelni
i szkół wyższych
(Sektor nowoczesnych usług Biznesowych
w Polsce 2020)

~ 6.4 bln zł
The spirit of Łódź from its golden age lives on and takes a new form in the city
vision for the future. Once a cosmopolitan industrial centre, the city has now
focus on culture, a diverse food scene and plenty of festivals for its future.

invested in revitalisations
projects

Miasto czerpie pełnymi garściami ze swojej post-industrialnej przeszłości,
budując jednocześnie odważną wizję przyszłości. Kiedyś kosmopolityczne
centrum przemysłowe, dzisiaj tętni nowymi konceptami zwązanymi ze sztuką,
kulturą i gastronomią.

wartość inwestycji w projekty
związane z rewitalizacją

(„Łódź: Investment potential” Antal
Report 2019)

(„Potencjał inwestycyjny Łodzi” Badania
Antal 2019)

25,900
employees in SCC/BPO/IT
sector by Q1 2020
(Business Services Sector in Poland 2020)

pracowników w sektorach
SCC/BPO/IT w 1 kw. 2020
(Sektor nowoczesnych usług biznesowych
w Polsce 2020)

EC1 - The City of Culture is a project located in the revitalized
complex of the first power plant in Łódź, combining culture with
science and education.
EC1 - Miasto Kultury, to projekt zlokalizowany w zrewitalizowanym
kompleksie pierwszej łódzkiej elektrowni, łączący kulturę z nauką
i edukacją.

Łódź is the beating heart of Polish Cinema, the most cinematic city
and home to the Polish National Film School.

No.1
“Investor-Friendly City”
(Prime Property Awards 2018)

“Miasto przyjazne
inwestorom”
(Prime Property Awards 2018)

Łódź, to bijące serce polskiego kina, najbardziej kinowemiasto
i siedziba Polskiej Szkoły Filmowej.

In Łódź art can be found in the streets! Over 80 murals cover
the whole city promoting independent artists.
W Łodzi sztukę można znaleźć na ulicach! Ponad 80 murali promuje
niezależnych artystów pokrywając całe miasto.

~ 1 mln
no. of residents in Łódź
metropolitan area
(”The future begins here…Łódź” report
by Colliers and Łódź City Hall 2019)

mieszkańców w metropolii
łódzkiej
(„Przyszłość zaczyna się tu...Łódź” raport
przygotowany przez Colliers oraz urząd
miasta łodzi, 2019)
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Restaurant
Restauracja

Location

Coffe shop
Kawiarnia

Lokalizacja

Fitness club
SIłownia

A2 Highway
Autostrada A2

Old Town Park
Park Staromiejski

Sport centre
Centrum sportowe

24 min by car / samochodem

Pomorska

Freedom Sq.
Plac Wolności

Cultural centre
Centrum kulturowe

Pomorska

ka

Leisure centre
Centrum rekreacyjne

Un
iwe

rsy
tec

Shopping centre
Galeria handlowa

The Grand Theatre
Teatr Wielki

Sports Hall “MOSiR”
MOSiR

Tuwima

Park Baden-Powella
Tulipan shopping centre
CH Tulipan

EC1 Łódź

Zachodnia

Widzewa Łódź Stadium
Stadion Widzewa Łódź

Park
Park

kiego

Al. Piłsuds

Off Piotrkowska

iego

Kilińsk

Widzewa Łódź Stadium
Stadion Widzewa Łódź
Baden-Powell Park
Park Biden-Powell

Cinema Museum
Muzeum Kinematografii

Park
Widzewski

Palm House Garden
Palmiarnia Ogrodu
Botanicznego

Park Źródliska
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Hotel
Hotel

Nawrot

Park
Sienkiewicza

Źródliska Park
Park Źródliska

Bakery
Piekarnia

3rd of May Park
Park 3 Maja

za

Żeromskiego

Palm House Garden
Palmarnia Ogrodu Botanicznego

ic
Sienkiew

Widzewski Park
Park Widzewski

Grocery store
Sklep spożywczy

na
Niciarnia

o
Kopcińskieg

Łódź Fabryczna train sation
Łódź Fabryczna PKP

Piotrskowska Promenade
Ulica Piotrkowska

Pharmacy
Apteka

20 min by car / tramwajem

Tulipan shopping centre
CH Tulipan

11

Zielona

Piotrkowska

7

Łódź University
Uniwersytet Łódzki

za

Narutowic

Walking distances (min):
Spacerem (min):

Medical centre
Centrum medyczne

3rd of May Park
Park 3 Maja

Piotrkowska Centrum

(tram station / przystanek tramwajowy)

Park Nad Jasień

Galeria Łódzka shopping centre
Galeria Łódzka CH

“Bajkonur & Soyuz Studio”
Recording studio & concerts
Bajkonur & Soyuz Studio - Scena & Sale prób

Expo Łódź

i

ego

ecki

ieni
Tym

University of Technology
Politechnika Łódzka

15

MIN

ON FOOT
SPACEREM

Al. Marszałka Śmigłego-Rydza

Al. Kościuszk

Łódź Film School
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa

Art Factory Łódź
Fabryka Sztuki w Łodzi
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Łódź Airport
Port Lotniczy Łódź

S8 Expressway
Droga ekspresowa S8

20 min by car / samochodem

20 min by car / samochodem

A1 Highway
Autostrada A1
13 min by car / samochodem
17

Tram stop
Przystanek tramwajowy

Accessibility

Bus stop
Przystanek autobusowy
Public bicycle station
Stacja rowerów miejskich

Dostępność

14

Bicycle path
Ścieżka rowerowa
Train station
Stacja kolejowa

Sports Hall “MOSiR”
MOSiR

A2 Highway
Autostrada A2

Highway & Expressway
Autostrada i droga ekspresowa
na
Niciarnia

3rd of May Park
Park 3 Maja

24 min by car / samochodem

o
Kopcińskieg

Park Baden-Powella
Tuwima

Drividing distances (min):

Widzewa Łódź Stadium
Stadion Widzewa Łódź

Łódź Fabryczna train sation
Łódź Fabryczna PKP
Łódź Fabryczna train station
Łódź Fabryczna PKP
EC1 Łódź
EC1 Łódź
Łódź University
Uniwersytet Łódźki

20 min by car / tramwajem

Piotrkowska Centrum tram station
Piotrkowska Centrum przystanek
tramwajowy

Public bicycle station
Stacja rowerów publicznych
19 bus lines
19 linii autobusowych

7 tram stops – 13 min / 7 przystanków– 13 min

University of Technology
Politechnika Łódzka

kiego

13 bus lines
13 linii autobusowych

3 bus lines
3 linie autobusowe

na

Niciarnia

20 min by car / samochodem

a
ydz
o-R
głeg

Śmi

Łódź Airport
Port Lotniczy Łódź

Park
Widzewski

20 bus lines
20linii autobusowych

ałka

Palm House Garden
Palmiarnia Ogrodu
Botanicznego

6 bus lines
6 linii autobusowych

Park Źródliska
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16 bus lines
16 linii autobusowych

arsz

4 tram lines
4 linie tramwajowe

Old Town Park
Park Staromiejski
Manufaktura shopping centre
Manufaktura

A

kiego

Al. Piłsuds

Al. M
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7 bus lines
7 linii autobusowych

6 tram lines
6 linii tramwajowych

Al. Piłsuds

6 tram lines
6 linii tramwajowych

16 bus lines
16 linii autobusowych

16 bus lines
16 linii autobusowych

Bicycle path
Droga rowerowa

17 bus lines
17 linii autobusowych

OFF Piotrkowska
OFF Piotrkowska

15

Józefa

Tulipan shopping centre
CH Tulipan

Czas dojazdu samochodem (min):

10

Airport
Lotnisko

Park Nad Jasień

5 MIN

BY BIKE
ROWEREM

S8 Expressway
Droga ekspresowa S8
20 min by car / samochodem

A1 Highway
Autostrada A1
13 min by car / samochodem
19

Al. Piłsudskie

Site plan

go

Plan inwesticja
Traffic flow
Ruch drogowy
Main entrances
Wejście główne

D

Underground parking
Parking podziemny
Surface parking
Parking naziemny
Pedestrian underpass
Przejście podziemne
Public bicycle station
Stacja rowerów miejskich

Bicycle path
Ścieżka rowerowa
Tram stop
Przystanek tramwajowy

Bus stop
Przystanek autobusowy

A

Internal patio

C

Patio wewnętrzne
Park
Park

20

B

The vibrant
universe of
Wima
Dynamiczny świat WIMA

Step into the cultural heart of WIMA. The 0,67 ha park will
host the variety of music, culinary, art and business events
giving you an extra boost of energy everyday.
Wkrocz do kulturalnego serca WIMA. W 0,67-hektarowym
parku odbywać się będą różnorodne wydarzenia muzyczne,
kulinarne, artystyczne i biznesowe, które dadzą Ci
dodatkowy zastrzyk energii każdego dnia.
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The park life
Życie w parku
The centenary trees will be preserved and more will be planted,
adding biodiversity that will be beneficial for animals & insects.
Stuletnie drzewa oraz nowe nasadzenia zapewnią korzystną
dla zwierząt i owadów bioróżnorodność.

The park will feature a scene and a multi-purpose event space.
W parku znajdzie się scena i wielofunkcyjna przestrzeń eventowa.

Cast-iron floor tiles and columns from the factory will be
preserved and use in the park paths.
Żeliwne płytki podłogowe i kolumny z fabryki zostaną
zachowane i wykorzystane w ścieżkach parkowych.

The park will feature
a community area for
curated events.
W parku będą się odbywały
się różnorodne wydarzenia
dla naszej społeczności.
Fairs, conventions & conferences
Targi, kongresy i konferencje.

Business mixers & team-building events.
Miksery biznesowe i imprezy integracyjne.

Workshops, talks & seminars.
Warsztaty, panele dyskusyjne i seminaria.
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Życie w parku
The centenary trees will be preserved and more will be planted,
adding biodiversity that will be beneficial for animals & insects.
Stuletnie drzewa oraz nowe nasadzenia zapewnią korzystną
dla zwierząt i owadów bioróżnorodność.

The park will feature a scene and a multi-purpose event space.
W parku znajdzie się scena i wielofunkcyjna przestrzeń eventowa.

Cast-iron floor tiles and columns from the factory will be
preserved and use in the park paths.
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Gastro heaven
Niebo dla podniebienia
28

Food markets

Street food & culinary festivals

Restaurants, cafes & canteens

Targi gastronomiczne

Festiwale kulinarne

Restauracje, kawiarnie, kantyna
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Music venue
Muzyczne wydarzenia
30

Designated space for the stage, located in the park, will host
small and medium size music events.
W wyznaczonej przestrzeni na scenę, zlokalizowanej w parku,
będąodbywały się małe i średnie imprezy muzyczne.

31

Łódź alternative
culture will still have
its place in WIMA
Łódzka scena kultury
alternatywnej nadal będzie
miała swoje miejsce w WIMA

The existing Art Foundation will be located
in the former american spinning mill.
Istniejąca Fundacja Art będzie zlokalizowana
w dawnej amerykańskiej przędzalni.

Art exhibitions will be hosted periodically.
Regularnie organizowane wystawy sztuki.

Workshops and courses open to everybody.
Warsztaty i kursy otwarte dla wszystkich.
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The place to live
Miejsce do życia
34

420
apartments divided in two restored buildings.
mieszkań w dwóch odrestaurowanych budynkach.

Enjoy the full convenience, fun activities, green
spaces & great food WIMA has to offer.

Apartments with exceptional finishes, great
green views and modern solutions.

Ciesz się wygodą, zielonymi terenami, wspaniałym
jedzeniem oraz aktywnościami, które WIMA ma do
zaoferowania.

Nowoczesne apartamenty z wyjątkowym
wykończeniem i wspaniałymi widokami
na zieleń.
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Become part of
an innovative community
Stań się częścią innowacyjnej społeczności
Full flexibility for your team to grow on its own pace.
Pełna elastyczność, aby Twój zespół mógł się rozwijać
we własnym tempie.

Bright spaces with a unique atmosphere that will spark creativity
& innovation.
Jasne przestrzenie o wyjątkowej atmosferze, które pobudzą
kreatywność i innowacje.

Full access to all the amenities WIMA has to offer. Be surrounded
by art, fun activities and latest events
Pełny dostęp do wszystkich udogodnień, które oferuje WIMA.
Pracuj w otoczeniu sztuki, kultury oraz interesujących wydarzeń
i aktywności.

Other amenities
Inne udogodnienia
Canteen
Kantyna

ATM
Bankomat

Cafe
Kawiarnia

Collectomate
parcel lockers
Paczkomat

News stand
Kiosk

Fitness club
Klub fitness

Grocery store
Sklep spożywczy
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Easily managed
Łatwe zarządzanie

Conference booking & management.
Rezerwacja terminów i zarządzanie konferencjami

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

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

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

Parking booking system, prioritizing people car pooling.
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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.

System rezerwacji miejsc parkingowych, priorytetyzujący
osoby korzystające z car pooling.

Aplikacja Integral łączy najemców z ich budynkiem. Poprzez
utrzymanie oraz komunikację zarządcy mogą kreować sprzyjające
pracy środowisko, aby zapewnić najemcom wyjątkowe doświadczenia
w zakresie użytkowania przestrzeni. Zyskasz pełną kontrolę nad
swoją przestrzenią biurową i budynkiem.

Raportowanie i zarządzanie błędami.

Failures reporting & managemen.
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Unique
office spaces
Wyjątowa przestrzeń biurowa

Start off the day energised by the natural light. Be captivated by the view.
Breathe in the expansive ceiling height. The offices at Wima will stir your
senses and the inspiring surroundings will stimulate creativity
and community.
Zacznij dzień od energii naturalnego światła. Daj się oczarować widokowi.
Poczuj przestrzeń dzięki ogromnej wysokości sufitów. Biura WIMA pobudzą
zmysły, a inspirujące otoczenie i społeczność pobudzą Twoją kreatywność.
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Residential
Apartamenty

5,415 m2

81

B

building GLA
całkowita pow. budynku

Offices & art space
Przestrzeń biurowa
i artystyczna

A
Residential & services
Apartamenty i usługi

Co-working offices
Coworking

28,000 m2
building GLA
całkowita pow. budynku

D

2,000 m2
building GLA
całkowita pow. budynku

Parking entrance
Wjazd na parking

C

10,100 m2
Main entrance
Wejście główne

building GLA
całkowita pow. budynku

13

Parking entrance
Wjazd na parking
Main entrance
Wejście główne

65

132

600

WIMA in numbers

Technical specification
Specyfikacja techniczna

WIMA w liczbach
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280

~55,000 m2

28,000 m2

3,000 m2

420

project GLA
całkowita pow. projektu

office GLA
całkowita pow. biurowa

services GLA
całkowita pow. usługowa

apartments
apartamenty

2,000 m2

1,171

9,000 m2

co-working GLA
całkowita pow. co-workingowa

parking spaces
miejsca parkingowe

park & green spaces
pow. parku i terenów zielonych

CCTV & 24h security
Monitoring i 24h ochrona

Bicycle racks
Stojaków rowerowych

Fibre optic cables
Światłowód

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

Grastronomic zone, green park with
relaxation and event areas
Strefa gastronomiczna, strefy relaksu,
park z miejscami do eventów

Emergency power supply
Zasilanie awaryjne

Lockers & showers for cyclists
Szafki i prysznice dla rowerzystów

BREEAM certificate
Certyfikat BREEAM

BMS

!
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Office standard
Standard biura

Clear ceiling height:
• 6 m in levels 0 & 1
• 2.75 m in levels 2 to 4 & basement
Wysokość sufitu:
• 6 m na poziomach 0 i 1
• 2,75 m na poziomach od 2 do 4 i piwnicy

46

Suspended ceilings

Structured cabling

Integrated lighting

Carpeting

Podwieszane sufity

Okablowanie

Zintegrowane oświetlenie

Wykładzina dywanowa

Raised floors

Floor boxes

Fire suppression system

Tilt windows

Podniesione podłogi

Puszki podłogowe

System przeciwpożarowy

Uchylne okna
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Budynek A

Office arrangement – 1 tenant
Aranżacja biura – 1 najemca

Building A
28,000 m2

1,000 m2

412

6,399 m2

total office area
całkowita pow. biurowa

total services area
całkowita pow. usługowa

total parking places
miejsc parkingowych

gross office area
pow. biurowej brutto

floor
piętro

1

floor
piętro

AL. PIŁSUDSKIEGO

1

Internal patio
Patio wewnętrzne

Loft style offices with 6 m clear
ceiling height (first 2 floors)
Biura w stylu loftowym z sufitem
do 6 m (pierwsze 2 piętra)

6,079 m2
572
stanowisk pracy
workstations

Floor division – 6 tenants
Podział piętra – 6 najemców
4
3
2
1
Ground floor / Parter
Basement / Poziom suteryny
-1

280 surface parking spaces
280 miejsc na parkingu naziemnym
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AL. PIŁSUDSKIEGO

Main entrance
Wejście główne

132 underground parking spaces
132 miejsca na parkingu podziemnym

1,170 m2

1,100 m2

921 m2

827 m2

740 m2

1,319 m2

140
stanowisk pracy
workstations

144
stanowisk pracy
workstations

120
stanowisk pracy
workstations

108
stanowisk pracy
workstations

104
stanowisk pracy
workstations

176
stanowisk pracy
workstations
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Budynek A

Internal patio
Patio wewnętrzne

Building A

Loft style offices with 6 m clear
ceiling height (first 2 floors)
Biura w stylu loftowym z sufitem
do 6 m (pierwsze 2 piętra)

28,000 m2

1,000 m2

6,399 m2

total office area
całkowita pow. biurowa

total services area
całkowita pow. usługowa

typical office area
typowa pow. biurowa

4
3
2
1

412

000

total parking places
miejsc parkingowych

bicycle parking places
miejsca parkingowe dla rowerów

Ground floor
Parter
Basement
Poziom suteryny
-1

Main entrance
Wejście główne
132 underground parking spaces
132 miejsca na parkingu podziemnym

Office arrangement
Aranżacja biura

1

1

floor
piętro

tenant
najemca

280 surface parking spaces
280 miejsc na parkingu naziemnym

Floor division
Podział piętra

1

6

floor
piętro

tenants
najemców

572
stanowisk pracy
workstations

50

AL. PIŁSUDSKIEGO

AL. PIŁSUDSKIEGO

6,079 m2

1,170 m2

1,100 m2

921 m2

827 m2

740 m2

1,319 m2

140
stanowisk pracy
workstations

144
stanowisk pracy
workstations

120
stanowisk pracy
workstations

108
stanowisk pracy
workstations

104
stanowisk pracy
workstations

176
stanowisk pracy
workstations
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Leaders in
the market
Liderzy na rynku

52

0,5 mln m2

10

commercial projects
projektów komercyjnych

active projects projekty
projektów w realizacji

7

10

biggest polish cities
największych polskich miast

international awards
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 sq m, which intends to implement 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 seven projects in major polish cities such as Cracow, Warsaw,
Tricity and Wroclaw.
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 mkw, które zamierza
wdrożyć do 2022 r. Od czasu rozpoczęcia działalności operacyjnej w 2015 r., Grupie Cavatina udało
się osiągnąć wysoką efektywność realizacji i dynamikę rozwoju, o czym świadczy siedem projektów
w największych polskich miastach, takich jak Kraków, Warszawa, Trójmiasto i Wrocław.
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Sebastian Świstak
Leasing Director Łódź
+48 531 775 882
sebastian.swistak@cavatina.pl

www.cavatina.pl
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