Unlimited
opportunities

Dlaczego Wrocław?
MIASTO Z OGROMNYM POTENCJAŁEM

■ Wrocław to wyjątkowe miejsce, które łączy bogatą
historię i piękne zabytki z ultranowoczesną działalnością
biznesową i tętniącą życiem, młodzieńczą atmosferą
■ Czwarte co do wielkości miasto i jedno z trzech
największych centrów akademickich w Polsce
■ Atrakcyjne, tętniące życiem i wielokulturowe miasto
o przyjaznym do życia środowisku
■ Rozpoznawalne na całym świecie i obecne
w prestiżowych rankingach gospodarczych i społecznych
■ Jedna z najlepszych lokalizacji nie tylko dla sektora
nowoczesnych usług dla biznesu, ze szczególnym
uwzględnieniem centrów Knowledge Process
Outsourcing i centrów R&D dla wielu sektorów,
ale również dla prężnie rozwijającej się branży gier
komputerowych
■ Trzeci największy rynek biurowy w Polsce oferujący
ponad 1,2 mln m2 nowoczesnej powierzchni biurowej

Why Wrocław?
A CITY WITH GREAT POTENTIAL

■ Wrocław is a unique place that combines a rich history
and beautiful historical sites with ultra-modern
business activity and a vibrant, youthful atmosphere
■ The fourth largest city and one of the three largest
academic hubs in Poland
■ Attractive, vibrant and multicultural city with a high
quality of life and friendly life environment
■ Well recognized globally in prestigious economic and
social rankings
■ Dynamic development of the business services sector
including the country's largest R&D centre and a top
location for Knowledge Process Outsourcing centres
in Poland as well a leading destination for computer
gaming industry with globally recognized companies
■ The third largest office market in Poland offering above
1.2 million sqm of modern office space

fot.: UM Wrocław

Lokalizacja
WYGODNY DOJAZD I DOSKONAŁA EKSPOZYCJA
Budynek Infinity zlokalizowany
jest przy ul. Nabycińskiej /
ul. Legnickiej, w sąsiedztwie
Placu Jana Pawła II, w centrum
Wrocławia. Węzeł przesiadkowy
w rejonie placu – obsługiwany
przez 7 linii tramwajowych i 12
linii autobusowych – zapewnia
łatwy i szybki dojazd komunikacją
miejską. Ponadto, Stare Miasto
oddalone jest o zaledwie 10 minut

10 min

spacerem. Dodatkowo, budynek
stoi na skrzyżowaniu głównych tras
rowerowych, tuż przy projekcie tzw.
Zielonych Tętnic, kompleksowym
programie obejmującym sieć
zielonych korytarzy rozwijanych
obecnie przez Wrocław. Program
obejmuje również kładkę dla
pieszych przy ul. Nabycińskiej
(w sąsiedztwie projektu), która
zostanie obsadzona winoroślą.
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CONVENIENT ACCESS AND GREAT VISIBILITY

the building is on the crossroads of
major cycling routes, and is in close
proximity to the Zielone Tętnice
(Green Arteries) project. This City
of Wrocław programme involves
the development of a network of
green corridors across the city,
and includes a footbridge on
Nabycińska Street which will have
vines planted on it.
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Location
Infinity is located on Nabycińska /
Legnicka Streets, adjacent to Jana
Pawła II Square in the centre of
Wrocław. The Jana Pawła II Square
is a transportation hub with seven
tram and 12 bus lines, ensuring
other parts of the city are within
easy reach. In addition, Infinity is
only a ten-minute walk from the
Old Town. Furthermore,
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INFINITY, UL. NABYCIŃSKA 2, WROCŁAW

10 linii
tramwajowych /
10 tram lines

12 linii
autobusowych /
12 bus lines

10 minut
spacerem do
Starego Miasta /
10 minutes
walking
distance of the
Old Town

Stacja
Wrocławskiego
Roweru
Miejskiego /
Wrocławski
Rower Miejski
Station

Trasy rowerowe /
Bicycle route

2,5 km do
głównego dworca
kolejowego
i autobusowego /
2.5 km to
railway & bus
main stations

10 km do
międzynarodowego
lotniska /
10 km from the
international
airport

Projekt
INFINITY – NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI

Infinity to nowoczesny biurowiec klasy A zlokalizowany
w sercu Wrocławia, w odległości kiku minut spacerem od
zabytkowego centrum miasta w sąsiedztwie kluczowego
węzła komunikacyjnego. Projekt oferuje ponad 21 847,76 m2
powierzchni biurowej i handlowej.

Project
INFINITY – UNLIMITED OPPORTUNITIES

Infinity is a modern A class building, located in the heart of
Wrocław and within walking distance of the city's historic centre.
Adjacent to a major transportation hub, the project offers over
21 847,76 m2 of office and retail space.

Budynek Infinity otrzymał już wstępną certyfikację BREEAM
z oceną doskonałą. Dowodzi to wysokiej jakości użytych
materiałów wykorzystywanych do stworzenia wygodnego
i przyjaznego środowiska pracy oraz wartości ekologicznych
prezentowanych w projekcie.

Infinity has received BREEAM 'Excellent' pre-certification
because of the project's high quality building materials that
will help to create a comfortable working environment.
The pre-certification also reflects Infinity's ecological benefits.

Infinity to synonim niezliczonych możliwości jakie
budynek oddaje do dyspozycji i nielimitowany potencjał
rozwoju dla Twojej firmy.

Infinity stands for countless opportunities. The building
offers your organisation limitless potential for growth.

Infinity

Infinity

■ 21 847,76 m2 powierzchni
■ 7 nadziemnych
i 3 podziemne poziomy
■ 311 miejsca parkingowe
w tym dla osób
niepełnosprawnych
■ lokale handlowe
w budynku

■ szeroki zakres
udogodnień na miejscu
i w sąsiedztwie
■ przyjazne środowisko
dla rowerzystów
■ c ertyfikac ja
BREEAM Excellent
■ ważne pozwolenie
na budowę

■ 21 847,76 m2 of space
■ 7 above and
3 underground levels
■ 311 parking spaces incl.
spaces for disabled
■ retail units in the building

■ wide range of amenities
in-house and nearby
■ cyclist-friendly
environment
■ BREEAM Excellent
certification
■ valid construction permit

Plan parteru
Ground floor plan
UL. LEGNICKA

Trasy rowerowe / Bicycle route

Udogodnienia

Amenities

99 m2

155 m2

132 m2

10 m2

58 m2

212 m2

IN THE BUILDING (PLANNED)
Gastronomy offer incl. canteen
Coffee shop with outside sitting area
Kiosk
Fitness club
Medical clinic

405 m2

49 m2

UL. SOK
OLNICZA

W SĄSIEDZTWIE
Znacząca oferta handlowa dostępna
w rejonie Starego Miasta

151 m2
UL. NABYCIŃSKA

W BUDYNKU (PLANOWANE)
Oferta gastronomiczna, w tym kantyna
Kawiarnia z miejscami na zewnątrz
Kiosk
Fitness
Klinika medyczna

290 m2
KONTROLOWANY
WJAZD DLA TAXI /
CONTROLLED ACCESS
FOR TAXI

P

NEARBY
Within walking distance – extensive
range of shops located in the Old Town

TYMCZASOWY
PARKING /
SHORT-TERM
PARKING

PLANOWANA KAWIARNIA / KANTYNA
COFFEE SHOP / CANTEEN
FUNKCJE HANDLOWO-USŁUGOWE

WJAZD-WYJAZD
NA PARKING PODZIEMNY /
UNDERGROUND PARKING:
ENTRANCE & EXIT

RETAIL PREMISES

Udogodnienia
Amenities
W BUDYNKU (PLANOWANE)

IN THE BUILDING (PLANNED)

Oferta gastronomiczna, w tym kantyna
Kawiarnia z miejscami na zewnątrz
Kiosk
Supermarket
Apteka
Fitness
Klinika medyczna

Gastronomy offer incl. canteen
Coffee shop with outside sitting area
Kiosk
Supermarket
Drug store
Fitness
Medical clinic

W SĄSIEDZTWIE

NEARBY

Znacząca oferta handlowa dostępna
w odległości w rejonie Starego Miasta

Significant retail offer available within
walking distance of the Old Town

Infinity w liczbach
Infinity in numbers
Powierzchnia najmu brutto /
Gross lettable area

Powierzchnia biurowa /
Total office space

21 847,76 m

2

Powierzchnia handlowa /
Total retail space

19 666,80 m2 1 619,12 m2

Poziom
Level

Powierzchnia netto m2
Net area m2

Opis
Description

Miejsca parkingowe
Parking spaces

-3

98,41

magazyny i archiwa
storage

122

-2

218,30

magazyny i archiwa
storage

120

-1

245,12

magazyny i archiwa
storage

69

0

1 619,12

powierzchnie usługowe
retail space

+1

3315,81

powierzchnie biurowe
office space

+2 to +5

3 342,81

powierzchnie biurowe
office space

+6

2 952,75

powierzchnie biurowe, tarasy na wyłączność
office space, terraces for exclusive use

Ogółem / Total

21 847,76

Specyfikacja techniczna
Technical specification

BUDYNEK

BIURO

BUILDING

OFFICE

Ochrona 24h
7 wind w dwóch rdzeniach
System kontroli dostępu
System CCTV
BMS
Elegancki hol recepcyjny
Certyfikacja BREEAM Excellent
2 niezależne źródła zasilania

Podwieszany sufit ze zintegrowanym
oświetleniem
Klimatyzacja (4-rurowa HVAC)
System wykrywania pożaru
Podniesiona podłoga z puszkami
podłogowymi
Wykładzina podłogowa
Toalety na powierzchni najmu
Siatka okienna 1,35 m
Wysokość biura netto 2,70 m
Obciążenie podłogi 3÷5÷7 kN/m2

24-hour security
7 lifts in 2 cores
Access control system
CCTV system
BMS
Elegant reception area
BREEAM Excellent certification
2 independent power sources

Suspended ceiling with lighting
Full air conditioning (4-pipe HVAC)
Fire detection system
Raised floor with floor boxes
Carpet
Toilets in leased area
Window grid 1.35 m
Net office height 2.70 m
Floor loading 3÷5÷7 kN/m2

Plan powierzchni
NIEOGRANICZONY POTENCJAŁ DLA WZROSTU TWOJEJ FIRMY

SALE KONFERENCYJE / CONFERENCE ROOMS
STREFA SOCJALNA / SOCIAL AREA
KOMUNIKACJA / COMMUNICATION
RECEPCJE / RECEPTION
SANITARIATY / SANITARY FACILITIES

PRZYKŁADOWA ARANŻACJA POWIERZCHNI DLA 1 NAJEMCY /
EXEMPLARY ARRANGEMENT FOR 1 TENANT

Najemca 1:

441 st. pracy; 6,95 m2 / osobę

Tenant 1:

441 work stations; 6.95 m2 / person

Space planning
LIMITLESS POTENTIAL FOR YOUR BUSINESS GROWTH

SALE KONFERENCYJE / CONFERENCE ROOMS
STREFA SOCJALNA / SOCIAL AREA
KOMUNIKACJA / COMMUNICATION
RECEPCJE / RECEPTION
SANITARIATY / SANITARY FACILITIES

PRZYKŁADOWA ARANŻACJA POWIERZCHNI DLA 3 NAJEMCÓW /
EXEMPLARY ARRANGEMENT FOR 3 TENANTS

Najemca 1:
Najemca 2:
Najemca 3:

146 st. pracy; 7,07 m2 / osobę
115 st. pracy; 9,92 m2 / osobę
124 st. pracy; 7,10 m2 / osobę

Tenant 1:
Tenant 2:
Tenant 3:

146 work stations; 7.07 m2 / person
115 work stations; 9.92 m2 / person
124 work stations; 7.10 m2 / person

Eko-przyjazny
■ Eko-lokalizacja: dogodny
dojazd komunikacją miejską
i ścieżką rowerową wzdłuż ulicy
Legnickiej, bliskość
Starego Miasta

■ Eko-miejsce: miejsca
parkingowe dla rowerów (ponad
120 stojaków, prysznice i schowki
dla rowerzystów), 15 miejsc
parkingowych dla motocykli,
stacja ładowania samochodów
elektrycznych, strefy
relaksacyjne, w tym trzy zielone
tarasy, planowany klub fitness

■ Eko-budynek: nagrodzony
certyfikatem BREEAM Excellent
potwierdzającym najwyższe
standardy zrównoważonego
środowiska pracy – orientacja
budynku, potencjalne zyski
ciepła i samozamykalne żaluzje
zostały uwzględnione w procesie
planowania, czego rezultatem
jest wysoce zindywidualizowany
projekt

■ Eko-rozwiązania:
zasilanie wspomagane
odnawialnymi źródłami
energii, energooszczędne
rozwiązania oraz niskie
zużycie wody - projektowanie
budynku wymagało szeregu
rozwiązań wspomagających
oszczędzanie energii i wody,
w tym dzięki systemowi zbierania
i ponownego wykorzystania
wody deszczowej, strefowaniu
klimatyzacją i kontroli naturalnej
wentylacji stanowiącej dodatek
do systemów mechanicznych
budynków

Green friendly
■ Eco-friendly location:
Well-served by public transport
and a bicycle route on Legnicka
Street as well as being within
walking distance of the Old Town

■ Eco-friendly place: bicycle
parking facilities (over 120 bicycle
racks on site, shower cubicles and
lockers for cyclists and others),
15 parking spaces for motorbikes,
charging station for electric cars,
relaxation areas incl. three green
terraces, planned fitness club in
the building

■ Eco-friendly building:
awarded with BREEAM Excellent
certification confirming the
highest standards of sustainable
working environment - façade
design has been developed
with greatest care for internal
climate. Building orientation,
potential heat gains and selfovershadowing have all been
taken into consideration resulting
in highly customized design

■ Eco-friendly solutions:
powered by renewable
energy sources, low energy
and water consumption and
energy efficient solutions. The
building's design incorporates
a number of energy and water
saving measures which include
a rainwater harvesting system,
air-conditioning zoning, and a
natural ventilation capability

Dlaczego Infinity?
Why Infinity?
■ Nowoczesny budynek w centrum Wrocławia

■ A modern building in the center of Wrocław

■ W bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta

■ 		In the immediate vicinity of the Old Town

■ Ciekawa architektura zapewniająca doskonały dostęp światła naturalnego

■ 		Eye-catching architecture which allows for excellent natural light exposure

■ Cztery klatki schodowe

■ 		Four stairc ases

■ Eleganckie i przestronne lobby wraz z recepcją

■ 		Elegant and spacious lobby with main reception

■ Duża i efektywna w aranżacji powierzchnia najmu na piętrze

■ 		Large and effective floor plan

■ Trzy poziomy parkingu podziemnego w tym 311 miejsca postojowe

■ 		Three levels of underground car parking, including 303 parking spaces

■ Wysoki współczynnik parkingowy 1/75

■ 		High parking factor 1/75

■ Powierzchnie handlowo-usługowe na parterze oferujące szeroką gamę udogodnień

■ 		Retail and service areas on the ground floor offering a wide range of amenities

■ Planowana kantyna i kawiarnia z ogródkiem

■ 		Canteen and coffee shop planned with outside seating area

■ Fitness klub w budynku

■ 		Fitness club on the building's premises

■ Udogodnienia dla rowerzystów

■ 		Facilities for cyclists

■ Tarasy ogólnodostępne jak i na wyłączność przyległych najemców

■ 		Several terraces (accessible to the general public or for the exclusive use of tenants)

■ Doskonała widoczność i ekspozycja

■ 		Excellent visibility and exposure

■ Bardzo łatwy dojazd transportem publicznym – bez przesiadki – do wszystkich

■ 		Well-served by public transport. All of Wrocław's commercial districts

obszarów biznesowych i większości obszarów mieszkaniowych

and most of its residential areas are within easy reach

Inwestor / Investor
Avestus Real Estate to wiodący deweloper, doradca oraz inwestor na rynku
nieruchomości w regionie Europy Środkowo-Wschodniej z ponad 25-letnim
doświadczeniem. Firma aktywnie angażuje się we wszystkie aspekty procesu
deweloperskiego, w tym kształtowanie struktury, opracowywanie strategii, finansowanie,
rozwój oraz zarządzanie portfelem różnego rodzaju aktywów nieruchomościowych.
Avestus Real Estate posiada ponad 2 mln m2. powierzchni biurowej, handlowej,
wielofunkcyjnej i mieszkaniowej. Portfolio dewelopera to także nieruchomości
komercyjne w fazie rozwoju, zarządzania lub doradztwa leasingowego. Firma prowadzi
projekty w Czechach, Polsce oraz na Węgrzech i Słowacji.
Avestus Real Estate is a leading real estate advisor, developer and investor in the CEE
region with over 25 years’ experience. The company is actively engaged in all aspects of
the development process, including shaping structures, strategy, financing and managing
a wide portfolio of real estate assets.
Avestus Real Estate has developed over 2 million m2 of office, retail, mixed-use and
residential projects in the Czech Republic, Poland, Hungary and Slovakia, and today has
a substantial portfolio of commercial property under development, management or
leasing advisory.
Enterprise Park, Kraków

Imagine, Łódź

infinityoffices.pl

LEASING AGENT

OFFICE

RETAIL

Katarzyna Krokosińska
+48 660 661 183
katarzyna.krokosinska@eu.jll.com

Anna Wysocka
+48 600 303 783
anna.wysocka@eu.jll.com

