TEN OFFICE

„architektura to również sztuka
komunikacji”
„architecture is also the art
of communication”
DANIEL LIBESKIND

A my rozumiemy ją jako skuteczną
komunikację
pomiędzy
potrzebami
inwestorów i najemców. Uzupełniliśmy
ją o garść nieszablonowych pomysłów
i efektywnych rozwiązań, co pozwoliło
nam stworzyć przyjazną i komfortową
przestrzeń biurową. Trwałość, użyteczność
i piękno to ponadczasowe trio, które
definiuje kompleks TEN Office.

And we understand it as an effective
communication between the needs of
investors and tenants. To this, we have added
a handful of unconventional ideas and
effective solutions, which allowed us to create
a friendly and comfortable office space.
Durability, usability and beauty are
a timeless trio that defines the TEN Office
complex.

TEN Office to kompleks biurowy
klasy A o powierzchni wynajmowalnej
31 750 m². Możliwość indywidualnej
aranżacji,
nowoczesne
rozwiązania
technologiczne
przy
jednoczesnym
zachowaniu najwyższych standardów
ekologicznych — wszystko to sprawia, że
TEN
Office
to
właśnie
TEN
kompleks biurowy, w którym warto
prowadzić
działania biznesowe.
.

TEN Office is an class A office complex with
a leasable area of 31,750 sqm. The possibility
of
individual
arrangement,
modern
technological solutions while maintaining
the highest ecological standards - all this
makes TEN Office the right office complex
where business will flourish.
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TEN Office - widok od ul. Tischnera.
TEN Office - view from Tischnera Street.
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LOKALIZACJA
LOCATION
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We decided to create a modern office
complex in the dynamically changing part
of Krakow’s Podgórze district. TEN Office is
located in the neighbourhood of Wadowicka,
Zakopiańska and Tischnera streets, not
far from the Matecznego roundabout.
A well-developed public transport network,
bicycle paths, as well as the nearby railway
stations Kraków Bonarka and Kraków
Łagiewniki make the commute to work easy.
The location in the vicinity of the main city
routes ensures a perfect connection to the
Main Railway Station, the ringroad, the A4
motorway and the airport.
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My postanowiliśmy stworzyć nowoczesny
kompleks
biurowy
w
dynamicznie
zmieniającej się części krakowskiego
Podgórza.
TEN
Office
położony
jest w sąsiedztwie ulic Wadowickiej,
Zakopiańskiej i Tischnera, w niedalekiej
odległości
od
ronda
Matecznego.
Doskonale rozwinięta sieć komunikacji
miejskiej, ścieżki rowerowe, a także
znajdujące się nieopodal stacje kolejowe
Kraków Bonarka i Kraków Łagiewniki
pozwalają w łatwy sposób dotrzeć do
pracy. Lokalizacja w sąsiedztwie głównych
arterii miejskich zapewnia znakomite
połączenie
z
Dworcem
Głównym,
obwodnicą, autostradą A4 oraz lotniskiem.
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PODGÓRZE
DUCHACKIE

AUTOSTRADA A4
OBWODNICA

ŁAGIEWNIKI

RZESZÓW / MEDYKA

AUTOSTRADA A4
OBWODNICA

ZAKOPANE
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sportowe rywalizacje

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SITE PLAN

w gronie kolegów ?
piłkarzyki , tenis stołowy ,
aktywny odpoczynek na

UL.

dziedzińcu to zawsze dobry
pomysł .

sports rivalries among friends ?

UL.

table football , table tennis ,

A2

A1

active rest in the courtyard
is always a good idea .

zaskakujący sposób
na spędzenie przerwy
w pracy ? uprawa roślin
w ogrodzie zielnym .

a surprising way to spend
your break at work ? growing
plants in the herb garden .
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miejsce parkingowe
parking space
stojak na rowery
bike rack
ścieżka rowerowa
bicycle path
wjazd do garażu
entrance to the garage
wejście do budynku
entrance to the building

taras widokowy
observation deck
ławka
bench
stół do ping-ponga
Ping-pong table
piłkarzyki
table football
ogródek zielny
herbaceous garden

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TECHNICAL SPECIFICATION

1
2
3
4
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Idealna do pracy przestrzeń biurowa powinna
być nowoczesna, przemyślana, ale przede wszystkim
elastyczna. Z tego powodu architektura TEN Office
jest wynikiem projektu, który umożliwia dopasowanie do
indywidualnych potrzeb najemców i tworzy komfortową
przestrzeń biurową.

Office space ideal for work should be modern, well-thoughtout, but above all flexible. For this reason, the arrangement
of TEN Office spaces is the result of a design that allows
the space to be adapted to the individual needs of tenants
and creates a comfortable office space.

Specyfikacja techniczna powierzchni biurowej:

Technical specification of office space:

1
wysokość pomieszczeń 2,70 m lub 3,00 m (parter) netto;
2
podłoga podnoszona, wykładzina dywanowa;
3
klimatyzacja: system VRV/VRF, możliwość indywidualnej regulacji 4

sufit podwieszany z oświetleniem LED - 500 lux;

temperatury powietrza ± 2 ºC;
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wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperatorem
i nawilżaniem powietrza;
ogrzewanie w oparciu o trójrurowy system VRV/VRF z odzyskiem
ciepła;
okablowanie strukturalne kategoria 6e, floorboxy;
okna uchylne;
dwa niezależne źródła zasilania;
zestawy szybowe o podwyższonej izolacyjności
akustycznej Rw=39dB;
systemy kontroli dostępu, monitoring CCTV, ochrona 24h;
system automatyki pożarowej (SAP), system sygnalizacji pożaru
(SSP), dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO);
zintegrowany system zarządzania budynkiem BMS;
windy szybkobieżne z nowoczesnym systemem sterowania;
dostęp do budynków 24h na dobę.
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suspended ceiling, with LED lighting - 500 lux;

5

6
1
2

room height 2.70 m or 3.00 m (ground floor) net;

8

raised floor, carpet tiles;
air conditioning: VRV/VRF system, possibility of individual air
temperature regulation ± 2 ºC;
supply-exhaust ventilation with a heat recovery module and air
humidification;
heating based on a three-pipe VRV/VRF system with heat
recovery;
category 6e structural cabling, floorboxes;
tilt windows;
two independent power sources;
glazing sets with increased acoustic insulation Rw=39dB;

access control systems, CCTV monitoring, 24h security;
fire alarm system (FAS), audible warning system, public address
system;

3

integrated building management system BMS;
high speed lifts with a modern control system;

7

access to the buldings 24/7.
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BUDYNEK A
BUILDING A
25 940 m2

POWIERZCHNIA WYNAJMOWALNA
LEASABLE AREA
MOŻLIWOŚC REALIZACJI
W DWÓCH ETAPACH

A1: 12 690 m2
A2: 13 250 m2

POWIERZCHNIA WYNAJMOWALNA
TYPOWEGO PIĘTRA

3 366 m2
A1: 1 675 m2
A2: 1 691 m2

possibility of completion
in two stages

leasable area of a typical floor

KONDYGNACJE NAZIEMNE

9 (parter + 8 pięter | ground floor + 8 floors)

KONDYGNACJE PODZIEMNE

2

MIEJSCA PARKINGOWE NAZIEMNE

11

MIEJSCA w garażu
wielopoziomowym

487

MIEJSCA ROWEROWE

188

above - ground storeys

underground storeys

above - ground parking spaces

spaces in a multi-seat garage

bicycle places
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A2

A1

BUDYNEK A
BUILDING A
PARTER | GROUND FLOOR

OSTATNIE PIĘTRO | TOP FLOOR
341 m2

329 m2

508 m2

417 m2

61 m2
168 m2

139 m2
482 m2

PRZYKŁADOWA ARANŻACJA PIĘTRA | EXEMPLARY SPACE PLAN

PIĘTRO POWTARZALNE | TYPICAL FLOOR
1675 m2

powierzchnia wynajmowalna
leasable area

14

garaż
garage

546 m2

1691 m2

części wspólne
common area
powierzchnia techniczna
technical area

liczba stanowisk: 448 (7,5 m2/osobę)
no. of workstations: 448 (7,5 sqm /person)
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BUDYNEK B
BUILDING B
POWIERZCHNIA WYNAJMOWALNA

5 800 m2

POWIERZCHNIA WYNAJMOWALNA
TYPOWEGO PIĘTRA

1 040 m2

KONDYGNACJE NAZIEMNE

6 (parter + 5 pięter | ground floor + 5 floors)

KONDYGNACJE PODZIEMNE

3

MIEJSCA w garażu
wielopoziomowym

127

MIEJSCA ROWEROWE

80

leasable area

leasable area of a typical floor
above - ground storeys

underground storeys

spaces in a multi-seat garage

bicycle places
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BUDYNEK B
BUILDING B
OSTATNIE PIĘTRO | TOP FLOOR

PARTER | GROUND FLOOR

495 m2

401 m2

770 m2

PRZYKŁADOWA ARANŻACJA PIĘTRA | EXEMPLARY SPACE PLAN

PIĘTRO POWTARZALNE | TYPICAL FLOOR

1040 m2

powierzchnia wynajmowalna
leasable area
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powierzchnia techniczna
technical area

części wspólne
common area

liczba stanowisk: 139 (7,5 m2 /osobę)
no. of workstations: 139 (7,5 sqm /person)
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TEN Office – wejście główne na teren
kompleksu.
TEN Office - main entrance to the complex.
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EKOLOGIA
ECOLOGY

„jako architekt projektujesz obecnie,

ze świadomością przeszłości, dla przyszłości,
która jest zasadniczo nieznana”
„as an architect, you design for the present,
with an awareness of the past, for a future
which is essentially unknown”
NORMAN FOSTER
Ekologiczny wymiar inwestycji wyznacza
nową jakość w kreowaniu biurowej
przestrzeni. Dla nas komfort najemcy
naprawdę jest ważny! Wierzymy, że
ekologiczna i przyjazna przestrzeń
biurowa to jeden z tych elementów, bez
którego nie może być mowy o efektywnej
pracy.

//

The ecological dimension of investment
marks a new quality in the creation of
office space. For us, the tenant’s comfort
is really important! We believe that ecological
and friendly office space is one of those
elements required for effective work.
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ROZKŁADÓWKA

…

do pracy na

rowerze ?

chwila tylko dla siebie ?

ścieżka rowerowa , szatnie ,

pyszna kawa na

prysznice

słonecznym tarasie

na wymówki !

a moment only for yourself ?

get to work on ... a bike ?

delicious coffee on the sunny

bicycle path , locker rooms ,

terrace .

showers

-

–

nie ma miejsca

there is no room for

excuses !
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INWESTOR
INVESTOR

„aby cokolwiek zrobić dobrze (...)
należy kochać swoją pracę. niezbędne są
również umiejętności techniczne”
„to do things right, first you need love,
then technique”

Tertium Business Park

Five
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ANTONI GAUDI

Cu Office

Wadowicka 3
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LEASING DEPARTMENT
ul.Wadowicka 3B
30-347 Kraków
+48 12 297 22 22 24
+ 48 501 224 101
MONIKA FRANASZEK

m.franaszek@sopla.pl

www.buma..com.pl
www.tenoffice.buma.com.pl

