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ul. Wadowicka 7, 30-363 Kraków 



Imperial Business Center to inwe-

stycja zlokalizowana przy ul. Wa-

dowickiej w Krakowie, realizowana 

przez Imperial Capital sp. z o.o. 

Budynek stanowi nowoczesne cen-

trum biznesowe, liczące 9 kondyg-

nacji i ponad 7 tys. m2 powierzchni. 

Zaprojektowany został z myślą 

o ergonomii pracy, a dzięki zasto-

sowaniu nowoczesnych rozwiązań 

zapewnia atrakcyjną przestrzeń, 

funkcjonalność i elastyczność aran-

żacji powierzchni, a także bezpie-

czeństwo. 

Zadbano o każdy jego detal, 

od przeszklonej, klasycznej i este-

tycznej elewacji, reprezentacyjny 

hol, funkcjonalne i profesjonalne 

zaplecze sanitarne, aż po parking 

i zaplecze dla rowerzystów.

W Polsce nawet 54% popytu na no-

woczesną przestrzeń biurową ge-

neruje sektor nowoczesnych usług 

i outsourcingu. 7. miejsce1 w global-

nym rankingu dojrzałych lokalizacji 

BPO sprawia, że coraz więcej mię-

dzynarodowych firm decyduje się 

na ulokowanie tu swoich siedzib. 

Poza Warszawą, pozycję lidera ryn-

ku biurowego utrzymuje Kraków, 

gdzie według szacunków w 2017 r. 

zasoby nowoczesnej powierzchni 

przekroczą milion m2.

W stolicy Małopolski lokują się 

firmy z całego świata, zachęcone 

sukcesem innych i szeroką do-

stępnością wykwalifikowanych 

pracowników, znających języki 

obce. Krakowskie uczelnie z powo-

dzeniem konkurują w rankingach 

z warszawskimi i europejskimi 

uczelniami, rokrocznie wypusz-

czając na rynek pracy nawet 50 tys. 

absolwentów. 

Miasto jest też europejskim liderem 

w dziedzinie BPO, zajmując 

9. miejsce na świecie według Tho-

lons Top 100 Outsourcing Destina-

tions Report.

1 Źródło: raport “Where in the World” firmy 

doradczej Cushman & Wakefield.
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centrum nowoczesnych firm
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Europejskie      
centrum nowoczesnych firm

Budynek  
w liczbach 

• 7056,22 m2  

powierzchni całkowitej

• 5310 m2  

powierzchni GLA

• 30  

metrów wysokości

• 9  

kondygnacji

• 58 mln zł  

wartość inwestycji

• około 650  

stanowisk pracy 

• 74 

miejsca parkingowe



327 km2                                                                               powierzchni

762,4 tys.          	 	 																																						 	 			mieszkańców

12 150 000                                            odwiedzających	w	skali	roku

23                                																																																 	 		szkoły	wyższe

138                       																																																						 	 	centrów	usług	

50,3 tys.    			 	 				zatrudnionych	w	sektorze	nowoczesnych	usług

ponad 160 tys.                                                                  studentów

3,6%                                              stopa bezrobocia

Kraków       
w liczbach

Imperial Business Center położony jest 

w południowej części Krakowa, jednym 

z najdynamiczniej rozwijających się 

i najlepiej skomunikowanych obszarów 

miasta. Niewątpliwym atutem lokali-

zacji biurowca jest świetna ekspozycja 

na główną arterię komunikacyjną Kra-

kowa oraz łatwy i szybki dojazd zarówno 

dla posiadających własny samochód, jak 

i korzystających z transportu miejskiego. 

W odległości do 400 metrów znajdują 

się ważne punkty przesiadkowe: Rondo 

Matecznego oraz pętla Łagiewniki, gdzie 

krzyżuje się 14 linii tramwajowych oraz 

autobusowych, prowadzących do niemal 

wszystkich dzielnic Krakowa. 

Dojazd do centrum i na kampus Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego zajmuje jedynie 

ok. 13 minut, a przystanek tramwajowy 

ulokowany jest vis a vis biurowca, w od-

ległości jedynie około 15 metrów. Ważną 

zaletą lokalizacji jest również dogodny 

dostęp do urzędów, restauracji i punktów 

usługowych oraz jednego z największych 

w Krakowie centrum handlowego Bonar-

ka City Center. 

W niedalekiej odległości znajduję się 

również obwodnica i autostrada A4, które 

umożliwiają bezpośredni wyjazd z miasta 

w kierunku Chyżnego, Zakopanego, 

Warszawy, Katowic, Rzeszowa a także 

Międzynarodowego Portu Lotniczego 

Kraków Balice. Od lotniska, które w 2016 

r. obsłużyło prawie 50 milionów pasa-

żerów1, biurowiec dzieli jedynie około 20 

minut jazdy samochodem. 

2Źródło: Biuletyn Statystyczny Miasta Krakowa.
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Lokalizacja       
ma znaczenie

Przystanek tramwajowy:                                             ok. 15 m

Przystanek autobusowy:        ok. 50 m

Zajezdnia	Kraków	Łagiewniki:																																	ok.	350	m

Dworzec	autobusowy	Kraków	Łagiewniki:											ok.	350	m

Rondo	Matecznego:																				 																			ok.	400	m

Bonarka City Center:                     ok. 1,5 km

Wawel:                                              ok. 3 km

Dworzec	Główny:			 	 																		ok.	3,6	km

Stare	Miasto/Rynek	Główny:																																		ok.	3,5	km
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Dzielnica XIII – nowe 
oblicze prestiżu

Imperial Business Center mieści się 

w Podgórzu, jednej z największych 

i najdynamiczniej rozwijających się 

dzielnic Krakowa. Ta nadwiślańska część 

miasta słynie z wyjątkowej architektury 

i historycznych miejsc oraz zabytków, 

które w 1994 roku, obok m.in. Starego 

Miasta, Wawelu czy Kazimierza, uznano 

za pomnik historii. Dzielnica ta to już 

nie zaniedbane kamienice, ale atrakcyj-

ne miejsce do życia i spędzania wolnego 

czasu – w 2016 roku aż 42% wszystkich 

zakupionych w mieście mieszkań znaj-

dowało się właśnie tutaj. Prestiż Podgó-

rza stale wzrasta, nieustannie przybywa 

tu nie tylko restauracji i kawiarni, ale też 

inwestycji. Stale powstają także nowo-

czesne biurowce i dostosowana do nich 

infrastruktura usługowa. W najbliższych 

latach ukończona zostanie też m.in. trasa 

S7 i estakada kolejowa, łącząca Krze-

mionki z Zabłociem, na trasie której zo-

staną uruchomione przystanki pasażer-

skie, a nowa linia stanowić będzie zalążek 

szybkiej kolei aglomeracyjnej. 

Rondo  
Matecznego

Nazwane ku pamięci Antoniego Ma-

tecznego, który w XIX wieku założył 

tu nowoczesny zakład wodoleczniczy. 

Rondo stanowi część II obwodnicy Kra-

kowa i jeden z najważniejszych węzłów 

komunikacyjnych Krakowa, którym 

przejeżdża nawet 50 tys. samochodów 

dziennie. Skupia ruch z Alei Trzech 

Wieszczów i centrum miasta przez Ron-

do Grunwaldzkie, a także z Podgórza 

i Kazimierza w kierunku południowym 

– na autostradę A4 oraz drogę krajową 

nr 7 do Zakopanego. 

Park technologiczny 
Life Science Park

 

Znajduje się w odległości 1 km, w pobliżu 

Kampusu UJ i włączony jest do obsza-

ru Krakowskiej Specjalnej Strefy Eko-

nomicznej. Park tworzony jest przez 

Jagiellońskie Centrum Innowacji, które 

działa na styku nauki i biznesu, oferując 

usługi z obszaru life science, takie jak 

wynajem specjalistycznych powierzchni 

laboratoryjnych czy badania kontraktowe 

i kliniczne. 

Campus Uniwersytetu 
Jagiellońskiego

W odległości niecałych 1,5 km od budynku 

Imperial Business Center położony jest 

Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego. Znajduje się tutaj m.in. 

Centrum Badań Przyrodniczych, Wydział 

Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wy-

dział Matematyki i Informatyki, Wydział 

Zarządzania i Komunikacji Społecznej 

czy Małopolskie Centrum Biotechnologii. 

W przyszłości planowana jest także budo-

wa obiektów sportowych i akademików.

Wsparcie dla Twojego 
biznesu

Międzykulturowy i innowacyjny charak-

ter Krakowa ułatwia pozyskanie wykwa-

lifikowanych i zaangażowanych pracow-

ników, jednak aby w pełni wykorzystać 

ich kreatywność, należy stworzyć im 

optymalne warunki, wspierające produk-

tywność i dobre samopoczucie. 

Dz
ieln

ica
  X

II
I

Poznaj okolicę 
zobacz jej mocne strony
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Nazwa Projektu                        Imperial Business Center

Lokalizacja                            ul. Wadowicka 7, Kraków 

Deweloper          Imperial Capital sp. z o.o. Business Center sp.k.

Generalny Wykonawca                     Ruko sp. z o.o.

Architekt               			 	 	 							Artur	Jasiński	i	Wspólnicy

Termin	oddania	do	użytkowania                              Maj 2018

Powierzchnia	całkowita	budynku                       7056,22 m2

Powierzchnia	całkowita	GLA                  5310 m2

Powierzchnia	GLA	typowego	piętra  od 637.33 m2 do 668.41 m2 

Kubatura                         24871,63 m3

Liczba	kondygnacji	naziemnych                                         8

Liczba	kondygnacji	podziemnych                  1

Całkowita	liczba	miejsc	parkingowych                           74

Liczba wind            2

Wskaźnik	powierzchni	wspólnych	                                            7,28 %

Certyfikat	BREEAM	                           Very Good

Informacje
o inwestycji
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Budynek
na miarę najwyższych  

potrzeb

D1 D2

S2c

S2c

1

8

Imperial Business Center 

liczy 9 kondygnacji i ponad 7 

tys. m2 powierzchni. Został 

zaprojektowany z zasto-

sowaniem nowoczesnych 

rozwiązań, zapewniających 

elastyczność i możliwość 

dostosowania powierzchni 

do potrzeb firm, w zależności 

od branży czy specyfiki ich 

działalności. Sprawną komu-

nikację wewnątrz gwaran-

tują 2 szybkobieżne windy, 

a bezpieczeństwo zapewniają 

najnowocześniejsze łącza 

telekomunikacyjne i system 

inteligentnego zarządzania.



D1 D2

S2c

S2c

Plan
zagospodarowania terenu

4

2 3

5

Stojak  

na rowery

Wejścia do lokalu  

usługowego

Wejście główne  

do budynku

Wjazd do garażu  

podziemnego
1 2 3 4 5
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Szczegóły
mają znaczenie

Prestiż i jakość

Przestrzeń Imperial Business 

Center to więcej, niż biura. Spełnia 

najwyższe standardy i wyróżnia 

się nie tylko architektonicznie, ale 

i ze względu na bezkonkurencyjną 

lokalizację oraz znakomitą ekspo-

zycję na główną arterię Krakowa. 

Biurowiec zapewnia wspaniały 

widok dzięki w całości przeszklo-

nej, starannie i nowocześnie za-

projektowanej elewacji. To przede 

wszystkim prestiż i jakość, dedy-

kowana dla wszystkich, którzy chcą 

więcej.

Szczegóły mają  
znaczenie

Forma budynku wynika z jego kon-

tekstu przestrzennego i nawiązuje 

do sąsiedniej zabudowy biurowej. 

Zaprojektowany został z dbałością 

o detale i ekologię, z wykorzy-

staniem najlepszych materiałów. 

O wysokim standardzie świadczy 

estetyka i aranżacja wnętrz, duża 

ilość przeszkleń, rytmiczne po-

działy elewacji czy wysokiej jako-

ści instalacje. Budynek zapewnia 

kontakt wszystkich pomieszczeń 

pracy z bezpośrednim światłem 

dziennym oraz efektywny system 

klimatyzacyjno-wentylacyjny 

i funkcjonalne zaplecze sanitar-

ne. Wyróżnia go najwyższa jakość 

standardów oraz wyjątkowa archi-

tektura, z wykorzystaniem giętego 

szkła.

Architektura

Projekt stworzony został przez 

architektów z pracowni Artur Ja-

siński i Wspólnicy Biuro Architek-

toniczne, założonej w 2002 roku 

przez Artura Jasińskiego, po ponad 

dwudziestu latach pracy zawodo-

wej. Firma jest ceniona w branży, 

o czym świadczą liczne nagro-

dy i wyróżnienia w konkursach 

architektonicznych. Projektuje 

szeroki wachlarz obiektów, w tym 

budynki użyteczności publicznej, 

zespoły biurowe i mieszkaniowe 

czy obiekty handlowe, z wyko-

rzystaniem najnowszych techno-

logii i inteligentnych rozwiązań. 

Pracownia wykonała projekty 

m.in. dla firm Skanska, GTC, Ikea 

Property Polska, Mostostal Eksport 

czy Trigranit Polska, a wśród jej 

największych realizacji znajdują 

się budynki takie jak AXIS, Bonar-

ka4Business czy Brainville.

Doświadczenie  
i wiedza gwarancją 

Generalnym wykonawcą budynku 

jest Ruko sp. z o.o., od 2009 roku 

realizująca inwestycje w obszarze 

zabudowy wielorodzinnej, przemy-

słowej, a także biurowej. Firma po-

siada bogate doświadczenie, będąc 

generalnym wykonawcą inwestycji 

takich jak SAWIG OFFICE, Tarasy 

Twardowskiego, Kamienica Koron-

na przy ul. Topolowej 8 w Krakowie 

czy S-MALL PARK w Skawinie. Od-

powiednia wiedza, potencjał tech-

niczny i wykwalifikowana kadra 

gwarantują wysoką jakość usług 

i terminowość realizacji podejmo-

wanych inwestycji. 

Projekt „Imperial” jest przykładem 

owocnej współpracy architektów 

z inwestorem, który nie tylko aktyw-

nie uczestniczył w pracach projekto-

wych, ale wręcz zachęcał do sięgania 

po nowe i ambitne rozwiązania. W re-

zultacie powstał budynek, który łączy 

funkcjonalność, walory proekologiczne 

potwierdzone certyfikatem BREEAM 

VERY GOOD, z efektowną formą archi-

tektoniczną. Czekamy teraz z niecierp-

liwością, aż wyłoni się zza rusztowań 

i rozbłyśnie światłem

– Artur Jasiński,  

pracownia Artur Jasiński i Wspólnicy 

Biuro Architektoniczne
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Zielony      

budynek

Najwyższe standardy ekologiczne

Budynek spełnia wymagania jednego z dwóch najważniejszych systemów 

certyfikacji zielonego budownictwa na świecie. Dzięki ekologicznym i energo-

oszczędnym rozwiązaniom uzyskał certyfikat BREEAM z oceną na poziomie 

Very Good. Zastosowana technologia zapewnia możliwość zoptymalizowania 

kosztów oraz poprawę jakości środowiska pracy.

Budynek spełnia 

wymagania 

jednego z dwóch 

najważniejszych 

systemów 

certyfikacji zielonego 

budownictwa 

na świecie. 

stropy żelbetowe plytowo – słupowe

o nośności 2,5kn, przy trzonach

zwiększona do 5kn

sufity podwieszone z wbudowanym

oświetleniem led

ściany oslonowe szklone szkłem

selektywnym o podwyższonej

izolacyjności termincznej

B U S I N E S S
C E N T E R
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Energooszczędne  

rozwiązania

Biurowiec, dzięki specjalnym in-

stalacjom sanitarnym, zapewnia 

oszczędność wody pitnej. Efektyw-

ność systemu chłodzenia i odzysk 

ciepła umożliwiają natomiast szklenia 

o wysokich parametrach (U, g, Lt). 

W częściach wspólnych przewidzia-

no także energooszczędne, wydajne 

oświetlenie LED, sterowane czujnika-

mi obecności oraz systemem DALI.

System zarządzania BMS

Budynek wyposażony został w sy-

stem BMS, który monitoruje stan 

instalacji, alarmów oraz systemów 

zasilania. Poprzez precyzyjną kontro-

lę i utrzymanie właściwych para-

metrów pracy oraz stanu instalacji, 

zapewnia on komfortowe warunki 

i efektywność energetyczną budynku. 

Biurowiec zapewnia też osobne węzły 

cieplne oraz opomiarowanie systemu 

chłodniczego i wentylacyjnego dla 

części wspólnych oraz powierzchni 

najmu.

Ergonomiczne 

oświetlenie

Dzięki wielkopowierzchniowym 

przeszkleniom, biurowiec gwarantuje 

równomierność oświetlenia i do-

stęp wszystkich pomieszczeń pracy 

do światła dziennego, które poprawia 

samopoczucie i poziom skupienia 

przebywających w nich osób.

Przyjazny 

pracownikom

Biurowiec Imperial Business Center 

zapewnia łatwy i wygodny dojazd 

nie tylko dzięki doskonałej dostęp-

ności transportu publicznego, ale też 

rozbudowanemu zapleczu dla rowe-

rzystów. Budynek oferuje specjalne 

szatnie, prysznice i miejsca posto-

jowe, znacząco ułatwiając codzienne 

dojazdy do biura rowerem.

instalacja wentylacji i klimatyzacji

z zaawansowanym systemem odzysku 

ciepła

rolety wewnętrzne

modularna podłoga podniesiona 10 cm

B U S I N E S S
C E N T E R
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Udogodnienia 

w okolicy

• Fitness Club i siłownia
• Sauna
• Basen
• Centrum medyczne
• Apteka  
• Przedszkole
• Poczta
• Kawiarnie i restauracje
• Bankomat
• Kiosk

Standardy

• Podwieszane sufity
• Betonowa posadzka
• Żelbetowe lub murowane 

ściany i stropy
• Instalacja chłodzenia 

zintegrowana 
z ogrzewaniem 
(klimakonwektory)

• Wentylacja mechaniczna
• Instalacja elektryczna 

oraz teleinformatyczna
• Reprezentacyjny hol 

wejściowy
• Recepcja oraz ochrona 

24/7
• Dostęp do budynku 24/7
• Wielkopowierzchniowe 

przeszklenia
• Szybkobieżne windy 

osobowe
• Rytmiczne podziały 

elewacyjne
• Okna z izolacją akustyczną 

oraz termiczną
• Czujniki dymu
• Okładziny aluminiowe 

i włóknocementowe
• Parking podziemny
• Stojaki rowerowe
• Ogólnodostępne szatnie 

i natryski

14



Specyfikacja techniczna

Części wspólne i parkingi

Szybkobieżne	windy	osobowe                       2

Winda towarowa                 1

System	sygnalizacji	pożaru                              SAP

Dźwiękowy	System	Ostrzegania	             			 	 	 									DSO

Powierzchnie biurowe

Sufity	podwieszane	z	oświetleniem	punktowym	oraz	zintegrowanym

Systemowe	podłogi	podniesione	na	wysokość	100	mm

Wysokość	pomieszczeń	od	270	cm	do	300	cm

Stropy	płytowo-słupowe	o	nośności	2,5kN	i	5kN	przy	trzonach

Ściany	działowe	na	stelażu	o	całkowitej	grubości	10	cm

Drzwi	wewnętrzne	o	szerokości	90	cm	i	wysokości	200	cm

Rolety	przeciwsłoneczne	zintegrowane	z	oknami

Wydajna wentylacja mechaniczna

4-rurowy	system	chłodzenia	zintegrowany	z	systemem	ogrzewania	

(klimakonwektory)

Okablowanie	elektryczne	oraz	przyłącze	teleinformatyczne

System	kontroli	dostępu	do	budynku,	wind	oraz	lokali

System	sygnalizacji	pożaru	SAP

Dźwiękowy	System	Ostrzegania	DSO

15
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Imperial Capital sp. z o.o. Business Center sp.k.
ul. Marcika 27, 30-443 Kraków

O Imperial

Imperial	Capital	jest	spółką	inwestycyjną,	
kompleksowo	realizującą	projekty	dewelo-
perskie na krakowskim rynku mieszkaniowym 
i biurowym. Powierzchnia czterech realizowanych 
projektów	to	ponad	15	tys.	m2	o	wartości	102	
mln	zł.	Spółka	dynamicznie	się	rozwija,	planując	
m.in.	rozpoczęcie	budowy	ponad	10	tys.	m2.	PUM	
do	końca	2017	roku,	13	tys.	m2	GLA	w	2018	roku,	
a	także	debiut	na	rynku	obligacji	Giełdy	Papierów	
Wartościowych	CATALYST	oraz	założenie	Fundu-
szu	Inwestycyjnego	Zamkniętego.

Imperial Capital w liczbach

102 mln zł 
wartość	realizowanych	inwestycji

15 100 m2

powierzchni w budowie

112
mieszkań	w	realizacji

200
osób	zaangażowanych	w	realizacje	projektów

Imperial Capital sp. z o.o. Business Center sp.k.
ul. Marcika 27, 30-443 Kraków
KRS: 0000644264,
NIP:	6772409330,
REGON:	365726731

Doradca ds. wynajmu
Patrycja Lachman
Tel.: + 48 517 810 310
kontakt@imperialcenter.pl

Założyciel,	właściciel	100%	udziałów	i	Prezesem	
Imperial	Capital	jest	29-cio	letni	Maciej	Trzmie-
lewski,	który	doświadczenie	zdobywał	głównie	
w	branży	finansowej	oraz	nieruchomości.	Własną	
działalność	prowadzi	od	2009	roku.	Za	pomocą	
spółek	celowych	realizuje	inwestycje	dewelo-
perskie na rynku biurowym oraz mieszkaniowym. 
Posiadacz	wielu	dyplomów	–	m.in.	Executive	
MBA	Central	Connecticut	State	University	
i	Politechniki	Krakowskiej,	studiował	na	Wyższej	
Szkole	Zarządzania	i	Bankowości	w	Krakowie.	
Były	sportowiec,	uczestnik	wielu	szkoleń,	kursów	
i	konferencji.	Sportowy	charakter	oraz	ambicje	
przeniósł	do	sfery	biznesu.	Realizując	własne	
wartości	stworzył	Imperial	Capital.
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