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Nowoczesny projekt biurowy pod nazwą Porto Office, to zespół dwóch kameralnych budynków, które 
zostaną zlokalizowane na krakowskich Dębnikach, przy ul. gen. Bohdana Zielińskiego 22. W sąsiedztwie 
rozległych terenów zielonych, na powierzchni ok. 1,5 hektara, powstaną niewysokie obiekty, które 
mają odzwierciedlać najwyższe standardy architektoniczne i wykorzystywać najnowocześniejsze 
technologie, aby spełnić oczekiwania najemców i zapewnić przyjazne warunki pracy. 

Kompleks zostanie stworzony zgodnie ze strategią zrównoważonego budownictwa i rozwoju, 
co znajdzie swoje potwierdzenie w odpowiedniej certyfikacji. Spośród innych konkurencyjnych 
powierzchni biurowych, Porto Office będzie wyróżniać ogromna dbałość o detale oraz starannie 
zaplanowane części wspólne, w tym otaczający budynki ogród. Wszystkie te udogodnienia, jak również 
bliskość terenów rekreacyjnych, przyczynią się z pewnością do stworzenia idealnego środowiska do 
pracy, rozwoju biznesu, a także odpoczynku.

W pierwszym etapie projektu powstanie budynek Porto Office B, zbudowany na planie litery L,  
w którym zaplanowano ok. 5 500 m² powierzchni użytkowej biur i usług.
W drugim etapie powstanie budynek Porto Office A, o powierzchni  ok. 7 100 m².

Porto Office is a new, modern complex consisting of two small, private office buildings in the Krakow 
district of Dębniki. Porto Office will stand out among other competing office spaces owing to its exceptional 
attention to detail and meticulously planned communal areas, including the green space surrounding the 
buildings.

Situated on approximately 1.5 hectares at number 22 Gen. Bohdana Zielińskiego Street and surrounded by 
an extensive green area, Porto Office will use state-of-the-art technologies that will cater to the needs of its 
tenants and guarantee a friendly work environment.

This complex, with its strong and prestigious image, will reflect the highest architectural standards and be 
in line with the sustainable construction and development principles and will be validated by the relevant 
certification. All of these assets and the proximity of the recreational space, will create a perfect working 
and business development environment within friendly and relaxing surroundings.

The L-shaped Porto Office B building, with approximately 5 500 m2 of usable commercial space, will be built 
during the first phase of the investment project; followed by the Porto Office A building with approximately 
7 100 m2 of space.

Porto Office

Porto Office



Porto Office będzie położone na eksponowanej działce przy 
ul. gen. Bohdana Zielińskiego, w zielonej i cichej dzielnicy 
Krakowa, zaledwie 10 minut jazdy od centrum miasta  
i 3 minuty od Centrum Kongresowego ICE. Kameralna 
lokalizacja podparta świetnie rozwiniętą siecią komunikacyjną, 
zapewniającą połączenie ze wszystkimi ważnymi obiektami na 
mapie Krakowa, to jeden z niewątpliwie największych atutów 
Porto. Dodatkowo, położenie przy dwupasmowej arterii 
zapewni szybkie i płynne połączenie z trasami wylotowymi 
z aglomeracji (m.in. autostradą A4 i drogą krajową 7) oraz 
międzynarodowym portem lotniczym w Balicach. Dla osób 
żyjących zgodnie z ekologicznymi trendami w okolicy istnieje 
znakomity dostęp do transportu  publicznego oraz sieć ścieżek 
rowerowych.

Porto Office will be located on an open plot with good exposure, 
on Gen. Bohdana Zielińskiego Street, in a green and quiet part of
Krakow, which is within a short, 10 minute drive of the city 
centre and 3 minutes from the ICE Congress Centre. The 
intimate yet central location, supported by a very well-developed 
transport and road network that connects the complex with 
all major points on the map of Krakow, is one of the major 
advantages of the Porto Office project. In addition, the complex 
is located by a two-lane transport axis that connects with the 
inbound and outbound routes of the A4 motorway and the 
number 7 national road, as well as connecting it to the Krakow-
Balice International Airport. 
Eco fans will be able to use the excellent local public transport 
and the extensive network of bicycle paths in the area.

Lokalizacja

Location

Międzynarodowy Port Lotniczy
im.  Jana Pawła II Kraków - Balice, 
10 minut 
 
Autostrada A4 Rzeszów - Katowice, 
5 minut 

Drogi  krajowe: 7 - łącząca północ z południem Polski, 
79- przebiegająca z centralnej 
do południowo - wschodniej części kraju, 
15 minut 

Dworzec Główny PKP, PKS, 
15 minut   
 
Skałki Twardowskiego, 
10 minut  

Park Dębnicki, 
10 minut

International Krakow - Balice Airport 
10 minutes
 
A4 Rzeszów - Katowice motorway 
5 minutes
 
S7 national road (linking northern and southern Poland),
and the 79 (running from central to southeastern Poland)
15 minutes
 
Main Railway and Coach Station   
15 minutes
 
Skałki Twardowskiego (Twardowski Rocks) recreation area   
10 minutes

Park Dębnicki 
10 minutes
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Obiekty Porto Office powstaną w otoczeniu dobrze rozwiniętej 
sieci komunikacji miejskiej. W niedalekiej odległości znajdują się 
przystanki autobusowe - od strony ul. Praskiej - oraz tramwajowo 
– autobusowe -  rozbudowany węzeł  komunikacyjny Kapelanka - 
które umożliwiają  dojazd do  każdej części Krakowa. 

Projekt realizowany w duchu zielonego budownictwa to promocja 
ekologicznych form transportu, jakimi niewątpliwie są rowery 
i samochody elektryczne. Do planowanego kompleksu prowadzą 
ścieżki rowerowe, w budynku znajdą się szatnie z prysznicami dla 
rowerzystów, a w garażu podziemnym punkty do ładowania aut 
elektrycznych.

The Porto Office complex will offer easy access to the well-developed
local transport network. Within a short walking distance there is the 
Praska Street bus stop as well as the large Kapelanka tram and bus 
transport hub.

This green construction project promotes the use of eco-friendly 
transport, including bicycles and electric cars. The complex will be 
accessible by bicycle paths and the buildings will include cloak rooms 
with showers for cyclists.  The underground carpark will have chargers 
for electric cars. 

Komunikacja

Transportation
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Inwestycja Porto Office prezentuje innowacyjne spojrzenie na przestrzeń miejską i tworzy nową jakość powierzchni biurowych, 
zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju. Architektura niskokondygnacyjnego budynku Porto Office B, nie zaburzy otaczającej go 
zieleni, a wręcz przeciwnie - stworzy przyjazne środowisko do pracy i odpoczynku, w pełnej harmonii z otoczeniem. Symbioza dwóch, 
z pozoru różnych światów, objawiać się będzie również poprzez wykorzystanie w budynkach proekologicznych rozwiązań, które 
potwierdzi certyfikacja LEED. Lokalizacja większości miejsc parkingowych w nowoczesnym garażu podziemnym, pozwoli na efektywne 
zagospodarowanie działki elementami małej architektury i zieleni o zróżnicowanym charakterze. 

Niewątpliwym atutem jest lokalizacja projektu w pobliżu rekreacyjnych i wypoczynkowych terenów zielonych. Z jednej strony, 
z budynków rozciągać się będzie panorama na Skałki Twardowskiego, a z drugiej na Zielone Ogródki Działkowe, co zapewni 
niepowtarzalny charakter powierzchni biurowych, sprzyjający innowacyjności i kreatywności. 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.

In line with sustainable development principles, Porto Office offers an innovative approach to urban office space. The low-rise architecture 
of the Porto Office B building will create a work and recreation friendly environment that will be in full harmony with its surroundings. The 
symbiosis between these two seemingly very different worlds will also manifest itself through the application of environmentally friendly 
solutions within the buildings, and will be verified by a LEED certification. Because the carpark will be underground, the plot can be enhanced 
with elements such as benches, walkways and various green areas. 

An undeniable asset for the complex is its location near to the recreational areas and green spaces of the Dębniki district. The office buildings 
will overlook the Twardowski Rocks panorama on one side and Green Allotment Plots on the other, to offer a unique office space experience, 
encouraging innovation and creativity. The location offers many active and passive leisure attractions (jogging, cycling, rollerblading, rock 
climbing, scuba diving, among others).

The neighbourhood offers many eating opportunities, hotels, service points and shops; all within walking distance or short driving distance of 
the complex.

Usługi i rekreacja

Work and recreation environment

Bank

Stacja benzynowa / Petrol station 

Gastronomia / Gastronomy

Sklep / Grocery  

Hotel 

Tereny zielone / Green areas 

Tereny zielone / Green areas 

Atrakcje / Attractions 

Obiekty sportowe / Sports facilities 

Bielańsko - Tyniecki Park Krajobrazowy 
Bielańsko - Tyniecki Landscape Park
Park Miejski Zakrzówek   
Zakrzówek Public Park 
Skałki Twardowskiego   
Twardowski Rocks
Bulwary Wiślane 
The Vistula River Boulevard



Budynek B kompleksu Porto Office, zaprojektowany na 
planie litery L, będzie składał się z czterech kondygnacji 
naziemnych oraz garażu podziemnego, w którym znajdą 
się m.in. miejsca postojowe dla samochodów, motocykli, 
rowerów oraz punkty ładowania pojazdów elektrycznych. 

Powierzchnia typowego piętra, ok. 1 400 m² umożliwi 
elastyczną aranżację, dostosowaną do indywidualnych 
potrzeb najemcy. Z kolei parter budynku, który 
zostanie w całości przeznaczony na powierzchnie 
handlowe, zapewni dostęp do podstawowych punktów 
usług.  Na terenie obiektu będą znajdować się trzy 
nowoczesne szybkobieżne windy oraz dwie niezależne 
klatki schodowe, które zapewnią szybkie i bezpieczne 
poruszanie się po budynku.

The first building in the complex will be the L-shaped Porto
Office building B, which will have four above-ground floors 
and an underground carpark with parking spaces for cars, 
motorcycles, bicycles as well as electric car charging points. 

A standard floor area of approximately 1 400 m2 will allow for 
a flexible layout arrangement that can be fully adapted to the 
tenant’s needs. The commercial spaces on the ground floor 
will provide basic services to both the tenants and visitors to 
the complex. Three modern and fast elevators are planned for 
the complex, as well as two independent staircases, which will 
guarantee swift and safe movement within the building.

Przykładowe rzuty
kondygnacji

Representative
floor plans

Powierzchnia najmu
Leasable area

Powierzchnia najmu
Leasable area

Powierzchnia najmu
Leasable area

Powierzchnie wspólne
Common areas

Powierzchnie usługowe i pomieszczenia obsługowe
Service areas and technical areas

Komunikacja
Communication

Budynek B Parter
sześciu najemców

1437m2  
Building B  Ground floor
six tenants

Budynek B Piętro
pięciu najemców 

1350m2   
Building B  Floor
five tenants

Budynek B Piętro
czterech najemców  

1360m2  
Building B  Floor
four tenants



The Porto Office Building B will meet all the architectural standards required of a prestigious and modern office building. 
This guarantees the full security and safety of those using the complex, natural light for working stations and flexibility in 
the spatial arrangements of both office and open space solutions. Comfortable work space arrangements and ergonomic 
space for businesses on three floors will be the signature of the complex.

Budynek Porto Office B, będzie spełniać wszystkie standardy architektoniczne nowoczesnych biurowców. 
Projekt został stworzony zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz z myślą o potrzebach przyszłych najemców. 
Gwarantuje to całkowite bezpieczeństwo dla  przebywających w budynku ludzi oraz pełną elastyczność aranżacji 
powierzchni, zarówno w formie gabinetowej, jak i open space. Tym sposobem, na trzech kondygnacjach powstaną w pełni 
komfortowe wnętrza do pracy i ergonomiczna przestrzeń dla biznesu.

Przykładowa aranżacja piętra dla dwóch najemców 
Exemplary floor arrangement for two tenants

Najemca 1 / Tenant 1
Biurka pracownicze / Workers desks  160x80 - 90
Biurka gabinetowe / Office desks   190x90 - 2

Najemca 2 / Tenant 2
Biurka pracownicze / Workers desks 160x80 - 69
Biurka gabinetowe / Office desks   190x90 - 2

Powierzchnie wspólne / Common areas

Pomieszczenia usługowe i obsługowe / Room service and technical 
areas

Przykładowa aranżacja piętra dla jednego najemcy
Exemplary floor arrangement for one tenant

Najemca / Tenant 1
Biurka pracownicze / Workers desks  160x80 - 171
Biurka gabinetowe / Office desks   190x90 - 2

Powierzchnie wspólne / Common areas

Pomieszczenia usługowe i obsługowe / Room service and technical 
areas

Funkcjonalna aranżacja przestrzeni Functional space arrangement 



Standardy nowoczesnej 
architektury

Standardy budynku B:

-Liczba kondygnacji: 4 kondygnacje naziemne i 1 podziemna
-Parking: 103 miejsca postojowe w garażu podziemnym oraz
 12 naziemnych miejsc parkingowych
-Budownictwo ekologiczne: certyfikat LEED Gold 
-Wysokiej klasy, naturalne  materiały wykończeniowe części wspólnych
-Trzy szybkobieżne windy
-Dwa niezależne źródła zasilania budynku oraz dodatkowa możliwość  
  montażu generatorów poszczególnych najemców 
-Możliwość świadczenia usług teleinformatycznych
  przez kilku operatorów
-System kontroli dostępu
-24 – godzinna ochrona budynku + recepcja
-System monitorowania budynku, instalacje CCTV
-Inteligentny System Zarządzania Budynkiem (BMS)
-System automatycznej detekcji pożaru
-System detekcji LPG i CO w garażu podziemnym
-Punkty  ładowania samochodów elektrycznych w garażu podziemnym
-System zmniejszający zużycie wody
-Stanowiska postojowe dla rowerów
-Szatnie i prysznice dla rowerzystów 
-Energooszczędny system oświetlenia
-Zielona przestrzeń wypoczynku wokół budynków

Standard powierzchni biurowej:

-Dogodna wysokość pomieszczeń 3 m w świetle
-Doskonały dostęp do naturalnego światła 
-Aranżacja przestrzeni:

-Podwieszane sufity z oświetleniem o natężeniu 500 lx
-Podniesione podłogi z  floorboxami 
-Wykończenie wykładziną dywanową
-Część okien uchylnych 

-Ogrzewanie za pośrednictwem systemu VRV/VRF z odzyskiem ciepła
-Wentylacja nawiewno – wywiewna z nowoczesnym systemem 
  nawilżania powietrza
-Klimatyzacja VRV/VRF z odzyskiem ciepła
-Oświetlenie LED z systemem DALI

Standards for building B:

-Number of floors: 4 above ground floors and 1 underground level
-Parking: 103 parking spaces in the underground garage and
 12 above-ground parking spaces
-Ecological construction: LEED Gold certificate
-Communal spaces finished in high-quality, natural materials
-Three high-speed elevators
-Two independent power supplies for the building with the additional  
  possibility of installing generators for individual tenants
-Ability to provide ICT services from several providers 
-Access control
-24-hour building security plus reception
-Building has CCTV and a monitoring system installed 
-Intelligent Building Management System (BMS)
-Automatic fire detection system
-LPG and CO detection systems in the underground garage
-Charging points for electric cars in the underground garage
-Water consumption reduction system
-Parking spaces for bicycles
-Locker rooms with showers for cyclists
-Energy efficient lighting system
-Green space rest area surrounding the building

Office standard:

-3 meters clear space height
-Excellent exposure to natural light
-Space arrangement:

-Suspended ceilings with 500 lx lighting
-Raised floors with floor-boxes 
-Carpeting
-Tilting windows

-Heating using VRV/VRF systems with heat recovery
-Supply/exhaust ventilation with modern humidification 
-Air conditioning using VRV/VRF systems with heat recovery
-LED lighting with DALI system control

The modern architecture 
standards



Inwestorem i deweloperem projektu jest Porto Office B Sp. z o.o. z siedzibą w 
Krakowie, założona przez portugalskich przedsiębiorców, którzy lokują posiadane 
aktywa m.in. na terenie Portugalii, Brazylii czy Hiszpanii. 

Grupa jest obecna w Polsce od wielu lat, a jej doświadczenie poparte jest realizacją 
wielu projektów mieszkaniowych (m.in. Rua Bonita oraz Casa Feliz w Krakowie) 
Projekt Porto Office realizowany jest przy współpracy z renomowanymi i cenionymi 
partnerami, spośród których wymienić należy m.in.:

- Biuro architektoniczne IMB Asymetria 
- Knight Frank 
- Dekra Polska

Inwestor i partnerzy

Porto Office B Sp. z o.o; registered in Krakow and founded by Portuguese entrepreneurs
who are investing their assets in Portugal, Brazil and Spain; is the investor and developer of 
the project. 

The Group has been both present and active in Poland for many years, and has a track 
record of many successful housing projects (including Rua Bonita and Casa Feliz in Krakow).
The Porto Office project is delivered in collaboration with reputable partners, which
include, in particular:

- IMB Asymetria Design Studio
- Knight Frank 
- Dekra Polska  

Investor and partners



INWESTOR / INVESTOR:

Porto Office B Sp. z o.o.
ul. Garncarska 3/7
31-115 Kraków

www.porto-office.com

NAJEM / LEASING AGENT

+48 12 623 70 79 
+48 605 355 620
monika.suldecka@pl.knightfrank.com
www.knightfrank.com


