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PORTO A powierzchnia najmu brutto:
gross leasable area:

ETAP II
PHASE II ok./apx 7100 m²

PORTO B powierzchnia najmu brutto:
gross leasable area:

ETAP I
PHASE I ok./apx 5643 m²
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WIZJA    VISION

Ta myśl przyświecała nam w trakcie projektowania kompleksu Porto Office. 
This is the idea we had in mind while designing the Porto Office complex.

A wszystko to, by wspólnie tworzyć wymarzone miejsce pracy. 
And all of this to create the perfect workplace together.

Porto Office to projekt nieoczywisty. Niebanalny. To wnętrza, w których 
bariera pomiędzy technologią a naturą została przełamana. 
Porto Office is a subtle project. It is original. 
Interiors where the barrier between technology and nature does no longer exist.

Prowadzić dialog. 

Słuchać potrzeb. 

Obserwować trendy. 

Reagować.  

To have a dialogue.

To listen to your needs. 

To observe trends. 

To react. 
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LOKALIZACJA    LOCATION

Usytuowanie na działce przy ul. gen. Bohdana Zielińskiego,      
w zielonej i cichej dzielnicy Krakowa.

Located at Gen. Bohdana Zielińskiego Street, in a green and peaceful 
Krakow neighbourhood.

Zaledwie 10 minut jazdy od centrum miasta (Dworzec PKP)      
i 3 minuty od Centrum Kongresowego ICE. 

Kameralna lokalizacja i rozległe tereny zielone.

Only a 10-minute ride from the city centre (Main Railway Station) 
and 3 minutes from the ICE Congress Centre. 

A friendly location and vast green areas.

ZOBACZ FILM
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KOMUNIKACJA    PUBLIC TRANSPORTATION

LEGENDA    LEGEND

Linie tramwajowe Tram lines: 12, 18, 22, 52

Linie autobusowe Bus lines: 101, 112, 162, 194, 612, 662 

Wypożyczalnia rowerów Bicycle hire stand

Ścieżki rowerowe Bicycle paths

Obiekty Porto Office powstają w otoczeniu dobrze rozwiniętej sieci komunikacji miejskiej.
W niedalekiej odległości znajdują się przystanki autobusowe - przy ul. Zielińskiego i od strony 
ul. Praskiej oraz tramwajowo-autobusowe - rozbudowany węzeł komunikacyjny Kapelanka, 
które umożliwiają dojazd do każdej części Krakowa.
Do kompleksu prowadzą również ścieżki rowerowe, wspomagane stacjami wypożyczalni 
rowerów miejskich.

The premises of Porto Office are being developed in an area of advanced public transportation.
They are located near the bus stops on Zielińskiego and Praska Street and the tram and bus stops at the 
Kapelanka transit hub, which can be reached from anywhere in Krakow.
The complex can also be reached via bicycle paths, supported by municipal bicycle - sharing system.
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USŁUGI I REKREACJA     AMMENITIES NEARBY

LEGENDA    LEGEND

Bank

Stacja benzynowa Petrol station

Gastronomia Food

Sklep Shop

Hotel

Tereny zielone Green areas

Atrakcje Attractions

Obiekt sportowy Sport venue

Wypożyczalnia rowerów Bicycle hire stand

Salon urody Beauty parlour

Obiekty kultury Cultural venues

Niewątpliwym atutem Porto Office jest lokalizacja projektu w pobliżu rekreacyjnych i wypoczynkowych terenów zielonych. 
Z jednej strony budynków rozciąga się panorama na Skałki Twardowskiego, a z drugiej na zielone ogródki działkowe. Miejsca 
te w wolnym czasie umożliwiają zarówno odpoczynek pasywny, jak też aktywny (jogging, jazda na rowerze, jazda na rolkach, 
wspinanie, nurkowanie). Ponadto w najbliższej okolicy usytuowane są liczne punkty handlowe, usługowe, gastronomiczne   
i hotele, z których pracownicy biurowca będą mogli skorzystać, bez konieczności pokonywania dużych odległości.

A clear advantage of Porto Office is its location, which is near green leisure and recreation areas. 
The buildings provide a panoramic view of the Twardowski Rocks in one direction and the Green Community Gardens in the other. 
These locations provide an opportunity for both passive and active recreation (jogging, cycling, rollerblading, climbing, diving). 
The area also offers numerous shops, services, food establishments and hotels, which people working at the office building can take 
advantage of to avoid long-distance commuting.



PARTER    GROUND FLOOR 

1712,66 m² GLA

1 NAJEMCA    1 TENANT 

1782 m² GLA

PRZYKŁADOWA ARANŻACJA 
EXEMPLARY LAYOUTS

powierzchnia 
do wynajęcia
leasable area

przestrzeń wspólna
common space

pomieszczenia 
techniczne

technical area



1782 m² GLA

powierzchnia 
do wynajęcia
leasable area

przestrzeń wspólna
common space

pomieszczenia 
techniczne

technical area

2 NAJEMCÓW    2 TENANTS

4 NAJEMCÓW    4 TENANTS

1782 m² GLA

PRZYKŁADOWA ARANŻACJA 
EXEMPLARY LAYOUTS
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STANDARD BUDYNKU A    BUILDING A STANDARD

116 miejsc postojowych w garażu podziemnym

Budownictwo ekologiczne: certyfikat LEED Gold

Stanowiska postojowe dla rowerów, szatnie i prysznice dla rowerzystów

4 szybkobieżne windy

Powierzchnie handlowo – usługowe na parterze. Usługi gastronomiczne

System kontroli dostępu i 24 – godzinna ochrona budynku

Inteligentny System Zarządzania Budynkiem (BMS)

Energooszczędne rozwiązania (zmniejszające zużycie energii elektrycznej oraz wody)

Zielona przestrzeń wypoczynku wokół budynków

Swoboda aranżacji przestrzeni biurowej: podwieszane sufity i podniesione podłogi

Klimatyzacja i ogrzewanie VRV z odzyskiem ciepła

Oświetlenie LED z systemem DALI

Uchylne okna

116 parking spaces in the underground garage

Ecological building: LEED Gold certificate

Parking spaces for bicycles, locker rooms with showers for cyclists

Four high-speed elevators

Retail services on the groundfloor. Restaurant

Building access control system and 24 – hour building security

Intelligent Building Management System (BMS)

Energy efficiency (reducing consumption of electricity and water)

Green relaxation space surrounding the buildings 

Flexibility of office space arrangement: suspended ceilings and raised floors

VRV air conditioning and heating system with heat recovery

DALI system LED lighting 

Tilted windows

STANDARDY NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY THE MODERN ARCHITECTURE STANDARDS



WORK WELLNESS

Zielone patio zlokalizowane 
w budynku Porto Office A

Green patio located 
in the Porto Office A building

Zewnętrzna siłownia 
i stół do ping ponga

Outdoor gym 
and ping-pong table

Leżaki, meble wypoczynkowe i żagle 
słoneczne w otoczeniu budynków

Leisure furniture and solar 
sails near the buildings

Cykliczne wydarzenia
integracyjne

Regular integration events

Biurowa kantyna – zdrowe 
i zbalansowane posiłki

Office canteen – healthy 
and balanced meals

Ścieżki rowerowe

Bicycle paths



PORTO OFFICE A
ul. Garncarska 3/7, 31-115 Kraków

www.porto-office.com

www.jll.pl

AGENT

AGNIESZKA KUEHN

tel. +48 784 906 809
agnieszka.kuehn@eu.jll.com

ul. Św. Tomasza 34, 31-027 Kraków

POLUB NAS NA

ZOBACZ NAS NA


