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Opis nieruchomości: 
Najwyższej klasy obiekt biurowo-handlowy zlokalizowany w południowej części 
Krakowa, w dzielnicy Podgórze-Łagiewniki-Borek Fałęcki, przy ul. Józefa Marcika 14C. 
Budynek posiada 4528,07 m2 powierzchni z tego 3880,62 m2 nowoczesnej 
powierzchni biurowej i usługowej do sprzedaży. Obiekt zaprojektowany w sposób 
umożliwiający wydzielenie i zaaranżowanie przestrzeni spełniającej oczekiwania 
nawet najbardziej wymagających klientów. Nieruchomość może poszczycić się 
oryginalną architekturą oraz wykończeniem materiałami najwyższej jakości. Posiada 
7 kondygnacji, w tym jedną podziemną. W eleganckim lobby zlokalizowana będzie 
recepcja. Wnętrze budynku zostało zaprojektowane tak, aby stworzyć przestronne  
i funkcjonalne rozkłady pięter, każde o powierzchni 647,45 metrów kwadratowych, przy 
jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego komfortu pracy. Budynek wyposażony 
będzie w klimatyzację i system ogrzewania VRV, wentylację mechaniczną, posadzki 
systemowe podniesione, nowoczesną windę osobową, całodobową ochronę, 
instalację przeciw pożarową, oraz światłowodowe łącze. 
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Lokalizacja: 
Lokale biurowo-usługowe w nowo powstającym biurowcu przy ul. Józefa Marcika14C. 
Budynek znajduje się w dzielnicy Podgórze – Łagiewniki - Borek Fałęcki. 

Świetna lokalizacja jest największym atutem biurowca. Usytuowanie przy głównych 
arteriach komunikacyjnych miasta Krakowa, zapewnia najemcom dogodny i sprawny 
dojazd zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską. Przejazd zarówno do 
centrum miasta jak i na Dworzec Główny zajmuje nie więcej niż 20 minut, na lotnisko 
Kraków – Balice ok. 15 minut, zaś dojazd do Autostrady A4 węzeł Zakopiański wynosi 
maksymalnie 4 minuty.  

 

Konstrukcja, wyposażenie i wykończenie - stan deweloperski: 
Słupowo żelbetowa konstrukcja budynku umożliwia swobodną aranżację powierzchni 
przeznaczonej do sprzedaży. Płyta fundamentowa wykonana jest z betonu 
wodoszczelnego.  

W części podziemnego garażu została zastosowana izolacja wodna i termiczna. 

Elewacja budynku została wykonana jako przeszklona fasada wentylowana ze 
wstawkami płyt elewacyjnych z alucobondu, zamontowano bezpieczne dwukomorowe 
trzyszybowe okna. 

Komunikacja między kondygnacjami jest zapewniona 2 nowoczesnymi windami 
renomowanej firmy ThyssenKrupp o dźwigu 1000kg, dla 13 osób oraz przeszkloną 
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klatką schodową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Klatka schodowa 
całkowicie wykończona wraz z korytarzami ogólnodostępnymi na każdej kondygnacji.  

Obiekt został wyposażony w wysokiej klasy system klimatyzacji i ogrzewania VRV  
z odzyskiem ciepła HR najwyższej jakości japońskiej firmy DAIKIN z możliwością 
strefowego sterowania.  

Obiekt wyposażony został w system mechaniczny wentylacji nawiewno-wywiewnej 
VTS.  

Obiekt wyposażony jest w kompletną instalację elektryczną zasilaną ze stacji 
transformatorowej o przydziale mocy 350 KW (doprowadzoną do skrzynek 
bezpiecznikowych danego lokalu), wodociągową, kanalizacyjną, gazową, 
oddymiającą, światłowodową.  

Budynek zasilony w światłowód (dostawca Hor.net) 

Budynek dysponuje reprezentacyjnym holem głównym, wykończonym wysokiej 
jakości materiałami. W przestronnym wnętrzu znajduje się przeszklony wiatrołap, 
recepcja oraz łazienka dla klientów, dostosowana dla osób niepełnosprawnych.  

Na każdej kondygnacji w częściach wspólnych znajdują się kompletnie wyposażone 
sanitariaty i zaplecza socjalne. 

Istnieje możliwość wykonania własnej wewnętrznej instalacji wodno-sanitarnej  
w lokalu.  

Oferujemy wyposażenie biura pod klucz: 
- projekt aranżacji wnętrza; 
- projekt sieci IT zależny od potrzeb (w standardzie kategoria 5-ekranowa, na     
życzenie klienta kategoria 6-ekranowa). 

Do wykończenia wnętrz używamy tylko renomowanych produktów: 
- wykładziny Ampel Group; 
- tapety Vestige lub malowanie; 
- sufity systemowe; 
- szklenia i stolarka aluminiowa DanDav – istnieje możliwość szklenia gładkiego     
między pomieszczeniami, można również zainstalować żaluzję elektryczną. 

Współpracujemy z Grupą Nowy Styl, która może zaprojektować i dostarczyć Państwu 
pełne wyposażenie meblowe do biura. 
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Poniżej przykłady realizacji naszych biur z udziałem mebli z Grupy Nowy Styl: 

META 
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ABH-INVESTMENTS 

 

 

 



 
 

 
ABH Investments Sp. z o. o. 

ul. Józefa Marcika 12, 30-443 Kraków 
NIP: 626-301-35-52; REGON: 243401363: KRS NR 0000482550; Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł 

 

 

 



 
 

 
ABH Investments Sp. z o. o. 

ul. Józefa Marcika 12, 30-443 Kraków 
NIP: 626-301-35-52; REGON: 243401363: KRS NR 0000482550; Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł 

 

 



 
 

 
ABH Investments Sp. z o. o. 

ul. Józefa Marcika 12, 30-443 Kraków 
NIP: 626-301-35-52; REGON: 243401363: KRS NR 0000482550; Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł 

 

 

 



 
 

 
ABH Investments Sp. z o. o. 

ul. Józefa Marcika 12, 30-443 Kraków 
NIP: 626-301-35-52; REGON: 243401363: KRS NR 0000482550; Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł 

 

 

 

 



 
 

 
ABH Investments Sp. z o. o. 

ul. Józefa Marcika 12, 30-443 Kraków 
NIP: 626-301-35-52; REGON: 243401363: KRS NR 0000482550; Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł 

GARAŻ PODZIEMNY: 
Dla właścicieli przeznaczonych jest 38 miejsc postojowych. Komunikacja między 
garażem a kondygnacjami naziemnymi odbywa się poprzez windę osobową i klatkę 
schodową. Nowoczesna automatyczna brama wjazdowa umożliwia sterowanie  
z telefonu komórkowego. Garaż dysponuje mechaniczną wentylacją instalacji LPG.  

Na każde 100 m2 biura przypada 1 miejsce garażowe w cenie 300 zł netto za miesiąc. 
 
NAZIEMNE MIEJSCA POSTOJOWE: 
Dla klientów przewidziano 26 miejsc parkingowych na zewnątrz budynku. 
Na każde 150 m2 biura przypada 1 oznaczone miejsce.  

W promieniu 100 m znaleźć można miejsca postojowe na terenie Makro / Merkury 
Market / Agata Meble.  

DOSTĘPNE POWIERZCHNIE: 
Piętro II dostępne w połowie o pow. 308,32 m2 (istnieje możliwość podziału) wraz  
z pomieszczeniami socjalnymi i łazienkami. 

Piętro III dostępne w całości o pow. 647,45 m2 (istnieje możliwość podziału) wraz  
z pomieszczeniami socjalnymi i łazienkami. 

Piętro IV dostępne w całości o pow. 647,45 m2 (istnieje możliwość podziału) wraz  
z pomieszczeniami socjalnymi i łazienkami. 
 
Piętro V dostępne w całości o pow. 647,45 m2 (istnieje możliwość podziału) wraz  
z pomieszczeniami socjalnymi i łazienkami. 
 
Łączna powierzchnia do wynajęcia wynosi 2250,67 m2 
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Propozycje podziału piętra: 
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ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI: 
Listopad 2017 – przewidywany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla 
budynku. 


