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Biurowiec Infinity na starcie 
 
04.03.2021 r. 

Rozpoczęła się realizacja ściany szczelinowej w ramach budowy biurowca Infinity  
we Wrocławiu. Nowoczesny projekt biurowy, powstający w ścisłym centrum Wrocławia 
przy placu Jana Pawła II (skrzyżowanie ulic Legnickiej i Nabycińskiej), zaoferuje łącznie 
niemal 22 tys. m kw. powierzchni najmu. Za realizację bieżącego etapu prac odpowiada 
firma Eiffage Polska Budownictwo S.A. Zakończenie całej inwestycji zaplanowano na  
I kw. 2023 r. 

Dotychczas, w ramach projektu Infinity została wykonana przebudowa sieci kolidujących  
z budynkiem m.in. cieplnej, energetycznej, a także instalacji teletechnicznych. Prowadzone 
były także badania archeologiczne, realizowane przez zespół ekspertów, doskonale znających 
specyfikę i historię ścisłego centrum Wrocławia. 

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, iż możemy podzielić się informacją o rozpoczęciu prac 
budowlanych w ramach Infinity. Mimo fali pandemii COVID-19, która znacznie wydłużyła 
procesy administracyjne oraz utrudniła negocjacje biznesowe, w ostatnim czasie 
odnotowaliśmy zwiększone zainteresowanie najmem powierzchni biurowej i w konsekwencji 
zdecydowaliśmy, że jest to właściwy moment na rozpoczęcie tego fantastycznego projektu. 
Faza przygotowań jest już za nami i z dużym entuzjazmem startujemy z pracami nad 
wykonaniem ściany szczelinowej. Według naszego harmonogramu, cały projekt będzie 
gotowy na przyjęcie najemców na początku 2023 r. – powiedział Roger Dunlop, CEO 
Avestus Real Estate. 

Infinity będzie siedmiokondygnacyjnym budynkiem biurowym klasy A, w którym znajdzie się 
m.in. 18 727 m kw. powierzchni biurowej, 1 561 m kw. powierzchni przeznaczonej na handel 
oraz trzypoziomowy podziemny garaż, oferujący 311 miejsc parkingowych. Z myślą o 
rowerzystach powstanie 120 stanowisk rowerowych w zamkniętej strefie, szatnie oraz 
prysznice. Biurowiec będzie posiadał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.  

– Infinity jest jednym z najbardziej ekscytujących projektów we Wrocławiu, łącząc w sobie 
bardzo wysoką jakość przestrzeni, wyjątkową architekturę oraz doskonałą lokalizację w 
ścisłym centrum miasta. Wierzymy w tę inwestycję i jesteśmy przekonani, iż Infinity będzie 
stanowiło świetną propozycję dla firm, poszukujących nowoczesnych i bezpiecznych biur  
w nowej erze post-covidowej. Dostrzegamy także ogromny potencjał Wrocławia, który jest 
jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków biurowych w Polsce. Uważamy, że 
nadszedł odpowiedni czas na wprowadzenie na rynek wysokiej jakości projektu biurowego 
jakim jest Infinity, aby przyciągnąć firmy, które będą rozwijały się po pandemii – skomentował 
Mariusz Frąckiewicz, Dyrektor Krajowy Avestus Real Estate w Polsce. 
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Infinity wyróżni doskonale wpisująca się w najnowsze trendy architektoniczne bryła, 
przypominająca znak nieskończoności, imponujące lobby, w którym znajdą się specjalnie 
zaaranżowane miejsca dla gości odwiedzających budynek oraz przestronny taras na dachu 
budynku. Projekt architektoniczny Infinity przygotowała pracownia AHR Architects, a za 
komercjalizację odpowiedzialna jest firma doradcza JLL. Zakończenie całej inwestycji 
zaplanowano na I kwartał 2023 r. 

– Wrocław to jeden z najbardziej perspektywicznych rynków biurowych w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej, co potwierdza wysoka aktywność najemców z sektora nowoczesnych 
usług dla biznesu. Miasto zostało docenione przez autorów rankingu miast najlepszych dla 
inwestycji bezpośrednich przeprowadzonego przez Financial Times. Stolica Dolnego Śląska 
znalazła się na 15. miejscu wśród tzw. „miast przyszłości” z całego świata oraz na 1. w kategorii 
małych i średnich miast. Jest to kolejny dowód na to, że Wrocław stanowi świetne miejsce do 
inwestowania w projekty biurowe najwyższej jakości. Jednym z takich projektów z pewnością 
będzie biurowiec Infinity, który firma JLL ma przyjemność komercjalizować – powiedziała 
Katarzyna Krokosińska, Dyrektor Biura JLL we Wrocławiu. 

 

Infinity – informacje podstawowe: 

• Łączna powierzchnia najmu – 21 847 m kw. w standardzie klasy A  

• Liczba miejsc parkingowych – 311 w garażu podziemnym  

• Udogodnienia dla rowerzystów: 120 stojaków rowerowych – w zamkniętej strefie w podcieniu 
budynku; szatnie oraz  prysznice dla rowerzystów – na poziomie -1 

• Lokalizacja – Wrocław, plac Jana Pawła II (Nabycińska / Legnicka / Sokolnicza) – adres 
administracyjny ul. Nabycińska 2 

• Pracownia architektoniczna: AHR Architects  

• Deweloper: Avestus Real Estate  

• Agent ds. wynajmu: JLL 

• Zakończenie inwestycji: I kw. 2023 r. 

   

Dodatkowe informacje: 
 

Krzysztof Wielgus 
Advanced PR 
e-mail: kwielgus@advancedpr.pl  
kom.: +48 728 826 023 
 

O Avestus Real Estate 

Avestus Real Estate to wiodący deweloper, doradca oraz inwestor w sektorze nieruchomości  

w Polsce i Europie Środkowej, obecny na rynku od ponad 20 lat. Firma prowadzi projekty w Czechach, Polsce oraz 

na Węgrzech i Słowacji, gdzie realizuje inwestycje biurowe, handlowe, wielofunkcyjne oraz mieszkaniowe. W 
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regionie Europy Środkowo-Wschodniej posiada około 2 mln mkw. powierzchni komercyjnej w fazie rozwoju, 

zarządzania lub doradztwa leasingowego.  

 

Avestus Real Estate jest znany w Polsce z realizacji m.in. tak prestiżowych projektów biurowych, jak warszawski 

International Business Center, budynek F w kompleksie Wiśniowy Business Park, Warsaw Financial Center, park 

biurowy Enterprise Park w Krakowie czy Imagine w Łodzi. Avestus Real Estate jest aktywnie zaangażowany we 

wszystkie aspekty procesu deweloperskiego, w tym kształtowanie struktury, opracowywanie strategii, finansowanie, 

rozwój oraz zarządzanie portfelem różnego rodzaju aktywów nieruchomościowych. Obecnie w Polsce realizuje 

projekt Infinity przy ul. Nabycińskiej we Wrocławiu. 

 

Więcej informacji: www.avestusrealestate.com 

 

http://www.avestusrealestate.com/

