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Nowoczesny biurowiec w historycznym miejscu
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Biurowiec Fabryka Kart powstaje w rewitalizowanym i kompleksowo modernizowanym budynku dawnej 
Fabryki Kart. Budynek przy ul. Cieszyńskiej 13 projektu Jana Burzyńskiego został wzniesiony w latach 
1921-1922. Otoczenie terenu stanowią kamienice z lat 20 i 30 XX wieku, wśród nich niektóre �gurujące
w rejestrze zabytków na przykład willa Cieszyńska 8. Od 1972 roku do roku 2013 budynek przy
ul. Cieszyńskiej 13 był siedzibą Fabryki Kart, istniejącej od 1947 roku, która wcześniej prowadziła swoją 
działalność przy ul. Długiej 17.

Jasne wnętrza, wyeksponowana konstrukcja żelbetowa i olbrzymie okna przypominają o industrialnym charakterze tego 
miejsca, a najnowsze rozwiązania technologiczne, takie jak: klimatyzacja, mechaniczna wentylacja, podniesione podłogi czy 
okablowanie strukturalne doprowadzone do puszek podłogowych gwarantują niezrównany komfort pracy.

Przemysłowy klimat miejsca w połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi sprawią, że Fabryka 
Kart będzie oryginalnym, niepowtarzalnym i jedynym w swoim rodzaju miejscem w Krakowie.

Bogata historia oraz niepowtarzalna architektura sprawiają, 
że Fabryka Kart to jedyny w swoim rodzaju obiekt z „duszą”, 

która wpływa na specy�czny klimat miejsca 
oraz podkreśla jego prestiżowy charakter.
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Lokalizacja
Położenie Fabryki Kart na mapie Krakowa 

•   Fabryka Kart, dzięki swojej lokalizacji nieopodal jednego z ważniejszych węzłów przesiadkowych  
    Krakowskiej Komunikacji Miejskiej przy Nowym Kleparzu posiada doskonały dostęp do komunikacji    
    publicznej. 

•   Bardzo bliskie sąsiedztwo drugiej obwodnicy śródmiejskiej – zespołu Alei Trzech Wieszczów 
    - gwarantuje bardzo łatwy dojazd samochodem lub taksówką.

•   Czas dojazdu do Dworca Głównego wynosi 6 minut w godzinach porannego szczytu (to odległość 2,2 km).

•   Z Dworca Głównego przejazd kolejką podmiejską „point to point” na rozbudowany w ostatnich latach,
    w pełni nowoczesny kompleks hotelowo-przesiadkowy Międzynarodowego Portu Lotniczego 
    im. Jana Pawła II w Balicach zajmuje jedynie 18 minut.

•   Na płytę Rynku Głównego można dotrzeć po zaledwie 20-to minutowym spacerze (dystans wynosi    
    raptem 1,8 km.). Taksówka dotrze tam już w ciągu 5 minut.
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Lokalizacja
Otoczenie Fabryki Kart 

•   Fabryka Kart znajduje się w odległości 450 metrów spacerem od węzła komunikacji publicznej przy 
    Nowym Kleparzu, na którym zatrzymują się linie tramwajowe 4, 14, 18 i 69 oraz linie autobusowe 124, 
    130, 132, 139, 140, 152, 154, 159, 164, 169, 179, 192, 208, 257, 257, 277, 280, 304, 424, 469, 501, 502, 
    503, 511, 669 i 904.
•   Nowy Kleparz to miejsce kultowe w Krakowie – tu można kupić codziennie świeże warzywa i owoce, 
    mięso, nabiał, pieczywo, i wędliny – ale także kwiaty, tradycyjne wyroby z drewna i artykuły gospodarstwa 
    domowego. Tutaj też, przed Bożym Narodzeniem, krakowianie zaopatrują się w choinki i ozdoby świąteczne.
•   Okolica Fabryki Kart to miejsce, gdzie swoją siedzibę mają liczne urzędy i instytucje ważne 
    dla życia miasta i jego mieszkańców – Urząd Stanu Cywilnego, Starostwo Powiatowe, Zakład     
    Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Urząd Komunikacji Elektronicznej,      
    Punkt Obsługi Klienta TAURON czy Radio Kraków, a także Wojskowy Szpital Kliniczny.
•   W bezpośrednim sąsiedztwie Fabryki Kart znajdują się liczne restauracje i bary – w tym kultowe Deli 8 
    przy ul. Mazowieckiej 8, znana i lubiana Jak w Lwowie przy Lubelskiej 13 czy wyszukana Restauracja  
    Garden przy Krowoderskiej 71.
•   Chwilę relaksu można znaleźć w nieodległym parku wzdłuż Alei Grottgera, 
    albo w Parku Kleparskim rozłożonym na przedpolu zabytkowego Fortu Kleparz.
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Windy:

•   Fabryka Kart to unikalny projekt biurowy typu loft o�ce spełniający wymagania biurowej klasy A.

•   Fabryka Kart ma doskonałą dostępność komunikacją publiczną dzięki lokalizacji 
    w pobliżu ważnego węzła komunikacyjnego – Nowego Kleparza.

•   Doskonałą dostępność samochodem do projektu zapewnia położenie w sąsiedztwie drugiej   
    obwodnicy śródmiejskiej – zespołu Alei Trzech Wieszczów.

•   Możliwość wynajmu różnych powierzchni, już od 86 mkw.

•   Powierzchnia typowego piętra wynosi 485,87 mkw. GLA.

•   Wysokiej jakości wykończenie wnętrz, w tym w pełni wykończone łazienki i korytarze           
    (w standardzie budynku).

•   Parking wewnętrzny w budynku.

•   Miejsca postojowe dla rowerów oraz szatnie i prysznice dla rowerzystów.

•   Możliwość dowolnej aranżacji wnętrz.

•   Dwie niezależnie zasilające linie kablowe.

•   Fabryka Kart będzie w pełni klimatyzowana i mechanicznie wentylowana.

•   Budynek będzie posiadał recepcję działająca 24h w lobby wejściowych, 24 h ochronę oraz   
    centrum ochrony z systemem telewizji przemysłowej CCTV i elektroniczny system kontroli dostępu.

•   Podnoszone podłogi w standardzie wykończenia.

Opis Inwestycji

Dane liczbowe
2 401,39 m2 GLA

5 + parter

485,87 m2 GLA

7,2%

2 windy

1 miejsce parkingowe na każde 144 m2 powierzchni 
lokalu (16 miejsc parkingowych w garażu)

86 m2

Powierzchnia do wynajęcia 
(biura + lokale usługowe na parterze):

Ilość kondygnacji:

Powierzchnia typowego piętra:

Współczynnik powierzchni wspólnych:

Współczynnik miejsc parkingowych:

Minimalna powierzchnia najmu:
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Plany budynku

Ocupant area 119.31m2

Bldg service area 185.76m2

Vert. penetrations 27.62m2

Parking 135.51m2

Parking 246.02m2

Powierzchnia najmu netto (NLA) 119.31m2

Powierzchnia najmu brutto (GLA) 127.90m2

PARTER

P1

P2

Ocupant area 367.07m2

Floor service area 61.22m2

Vert. penetrations 60.72m2

Powierzchnia najmu netto (NLA) 428.30m2

Powierzchnia najmu brutto (GLA) 459.14m2

PIĘTRO 1
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Plany budynku

PIĘTRA: 2, 3, 4

Ocupant area 405.37m2

Floor service area 47.88m2

Vert. penetrations 34.95m2

Powierzchnia najmu netto (NLA) 453.24m2

Powierzchnia najmu brutto (GLA) 485.87m2

PIĘTRO 5

Ocupant area 281.19m2

Floor service area 49.77m2

Vert. penetrations 31.05m2

Powierzchnia najmu netto (NLA) 332.77m2

Powierzchnia najmu brutto (GLA) 356.73m2
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Plany budynku

PODZIAŁ NA 2 LOKALE

Najemca A 249.26m2

Najemca B 152.64m2

Floor service area 51.34m2

Vert. penetrations 34.95m2

a

b

c

PODZIAŁ NA 3 LOKALE

Najemca A 103.74m2

Najemca B 152.64m2

Najemca C 133.85m2

Floor service area 63.01m2

Vert. penetrations 34.95m2

a

b

c

PODZIAŁ NA 4 LOKALE

Najemca A 88.17m2

Najemca B 85.95m2

Najemca C 89.47m2

Najcema D 126.90m2

Floor service area 63.01m2

Vert. penetrations 34.95m2

a

b

c

d
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Przykładowa aranżacja

453,24 m2 NLA / 485,87 m2 GLAPowierzchnia najmu:

2
Stanowiska robocze

w jedno-osobowych gabinetach:

8
Stanowiska robocze

w czteroosobowych gabinetach:

42Stanowiska robocze na open planie:

53Stanowiska robocze łącznie:

1 osoba na każde 8,5 m2 NLAPrzeciętny wskaźnik: 

1Czternastoosobowa sala konferencyjna:

1Czteroosobowy pokój spotkań:

tak (12 miejsc)Kuchnia:

takSerwerownia:

takMagazynek / print corner:

takRecepcja z jednoosobową ladą:
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Wykończenie
standardowe

takKlimatyzacja i mechaniczna wentylacja:

na życzenie klientaPodwieszane su�ty:

takWykładzina:

wszystkie lokale mają dostęp do dowolnej ilości
linii telefonicznych

Okablowanie telefoniczne:

wszystkie lokale mają dostęp do światłowodowego
łącza o wysokiej przepustowości

Okablowanie komputerowe:

takRecepcja: 

takElektroniczny system kontroli dostępu:
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Wynajmujący
Fabryka Kart Tre� Kraków sp. z.o.o - to krakowska �rma, która od 70 lat zajmuje się produkcją kart, gier karcianych 
oraz innych wyrobów papierowych. W roku 2014 �rma przeniosła swoją siedzibę i produkcję do Krakowskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a dotychczasowy budynek przy ulicy Cieszyńskiej zyskał nowe życie. 
Zapoczątkowało to więc nowy sektor działalności �rmy, jakim jest wynajem posiadanych nieruchomości. 

Projektant
Projekt rewitalizacji Fabryki Kart został przygotowany w renomowanej pracowni Artura Jasińskiego i Wspólników          
– znanej z projektów takich biurowców, jak: Bonarka 4 Business (B4B), AXIS (ABB Building) przy ul. Powstania 
Warszawskiego, SSE7 dla Firmy Comarch w Krakowskim Parku Technologicznym w Czyżynach, Principio przy                 
ul. Armii Krajowej czy Park Technologiczny Brainville w Nowym Sączu.

Komercjalizator
Fisheye to krakowska �rmą pośrednictwa nieruchomości i doradcza, specjalizująca się w transakcjach na rynku 
powierzchni komercyjnej. Działamy na terenie całej Polski, w szczególności koncentrując się na południowej 
Polsce i Warszawie. Świadczymy naszym klientom, oprócz innych usług, najwyższej jakości usługi reprezentacji 
najemcy i reprezentacji wynajmującego w transakcjach dotyczących najmu lokali (głównie biurowych).

Zespół projektowy
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Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w broszurze były przedstawione rzetelnie. 
Ani broszura, ani żadna informacja w niej zawarta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. 

Wszelkie dane zawarte w broszurze zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. 

KOMERCJALIZACJA

FISHEYE 
ul. Krowoderska 52/4, 31-158 Kraków 

Tel./Fax +48 (12) 630 93 00
Tel. +48 608 32 37 78

biuro@�sheyeproperties.pl
www.biura.fabrykakart.com

www.�sheyeproperties.pl 

Kontakt
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