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Nowy sposób myślenia o przestrzeni biurowej

KRAKÓW, UL. PRADNICKA 20A

A new way of thinking about o�ce space



Nowy sposób myślenia o przestrzeni biurowej – kładący 
nacisk na ekologię oraz funkcjonalność. Dzięki lokalizacji 
oraz nowatorskiej, urzekającej lekkością bryle stanie się 
rozpoznawalnym budynkiem na mapie Krakowa. 

Odejście od sztampowych rozwiązań pozwoli 
mu na wpisanie się w  otaczającą go przestrzeń, 
a  także na elastyczne dopasowanie do potrzeb jego 
użytkowników, zachowując jednocześnie ponadczasowy 
charakter bryły budynku. Zielony taras na dachu to 
wizualne przedłużenie Parku Kleparskiego, a zarazem 
oryginalna strefa relaksu dla pracowników.

Pięciokondygnacyjny budynek biurowy klasy A 
zlokalizowany jest przy ulicy Prądnickiej 20A.
Docelowo prowadzona będzie rozbudowa biurowca na 
sąsiadującej działce.

A new way of thinking about o�ce space that emphasizes 
ecology and functionality. With its great location and 
innovative, lightweight style of the building, Regent O�ce 
is likely to be a landmark on the map of Krakow. 

Free of any clichéd solutions, the venue will become part 
of its surroundings and will be �exible in meeting the 
users’ needs, while at the same time retaining its timeless 
character. The green roof terrace of this building is a visual 
extension of the Kleparski Park and an unique relaxation 
area for sta� members.

The A-class �ve-�oor o�ce venue is located at ul. Prądnic-
ka 20A. Ultimately, the o�ce building will be extended by 
utilizing the adjacent plot.

Grupa Herbewo
inwestor, deweloper, wykonawca i zarządca 
nieruchomości. Działa na krakowskim rynku 
od początku XX w., z powodzeniem łącząc tradycję 
z nowoczesnością. W dwudziestoleciu międzywojennym 
jedna z największych ówczesnych fabryk produkujących 
tutki i  bibułki papierosowe. Od 1992 roku głównym 
przedmiotem działalności Grupy jest zarządzanie 
nieruchomościami własnymi i powierzonymi, 
rewitalizacja budynków historycznych oraz budowa 
nowych obiektów. Grupa jest otwarta na nowe trendy  
w  architekturze i wystroju wnętrz. Tworzy  w  Krakowie 
obiekty o wyjątkowym charakterze. W ofercie posiada 
atrakcyjne, położone w centrum miasta lokale 
biurowe i handlowe oraz mieszkania o zróżnicowanym 
standardzie.
Nasze budynki:
• Centrum Biurowe Herbewo:
 al. Słowackiego 64, al. Słowackiego 66,
 ul. Prądnicka 4, ul. Lubelska 29
• ul. Basztowa 3
• ul. Karmelicka 27
• ul. Kremerowska 17

Herbewo Group
the investor, developer, contractor and property manager. 
Successfully combining tradition with modernity, 
the Group has been present on the Krakow market since 
the beginning of the 20th century. In the period between 
the wars, Herbewo was one of the    biggest factories 
producing cigarette tubes and papers. Since 1992, 
the Group has been primarily committed to managing 
its own, and its Clients’ properties, refurbishing historical 
buildings and building new ones. Welcoming new 
architectural and interior design trends, the Group delivers 
unique buildings across Krakow. Our portfolio consists 
of attractive, centrally located o�ce, retail and housing 
property with a wide standard range.
Our buildings:
• Herbewo O�ce Center:
 al. Słowackiego 64, al. Słowackiego 66,
 ul. Prądnicka 4, ul. Lubelska 29
• ul. Basztowa 3
• ul. Karmelicka 27 
• ul. Kremerowska 17
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Przyszli najemcy do dyspozycji otrzymają ponad 500 m2 
powierzchni handlowo-usługowo-biurowej na parterze 
budynku oraz blisko 4 500 m2 nowoczesnej powierzchni 
biurowej na pozostałych czterech kondygnacjach. Układ 
pomieszczeń i instalacji zaprojektowano mając na celu 
maksymalną funkcjonalność: najemca może dopasować 
przestrzeń biurową do potrzeb i charakteru swojej  
działalności. 

• 5 kondygnacji naziemnych + 1 kondygnacja techniczna
• 2 kondygnacje podziemne z miejscami parkingowymi
 na 100 samochodów
• Powierzchnia do wynajęcia: 4 990 m2

• Powierzchnia piętra: ok. 1 100 m2, parter ok. 534 m2

• Elastyczność podziału powierzchni
• 24-godzinna ochrona budynku i elegancka recepcja 
 główna
• Inwestycja rozpoczęta w III kwartale 2014 r.
• Termin zakończenia inwestycji: II kwartał 2016 r. 

Prospective tenants will enjoy more than 500 m2 
of commercial, service and o�ce space on the ground 
�oor of the building and nearly 4 500 m2 of modern 
o�ce space on the four other �oors. The layout of rooms 
and systems is designed for maximum functionality: 
the tenant can adjust the o�ce space to the needs and 
nature of their business. 

• 5 above ground �oors + 1 technical �oor
• 2 underground �oors with 100 parking places
• Rental space: 4 990 m2

• Floor area: approx. 1 100 m2

 ground �oor: approx. 534 m2

• Flexibility of space distribution
• 24-hour building security service and an elegant
 reception desk
• The project was launched in: Q3 2014
• Project completion date: Q2 2016

Nowy Kleparz to nie tylko ważny węzeł komunikacyjny, 
ale także bliskość centrum z jego zabytkową tkanką 
miejską i zapleczem gastronomiczno-rozrywkowym. 
Bardzo dobre skomunikowanie z dworcami i portem 
lotniczym, bliskość urzędów oraz wysoki współczynnik 
miejsc parkingowych czynią Regent O�ce inwestycją 
wyjątkową. 

Orientacyjne odległości (w linii prostej):
Dworzec PKP – 1,3 km
Dworzec PKS – 1,4 km
Port lotniczy  Balice – 9,5 km
Pętla BUS i MPK – 200 m
Rynek Główny – 1,7 km
Wawel – 2,5 km
UJ Collegium Maius – 1,8 km
Park Kleparski  – 30 m
Politechnika Krakowska  –  0,7 km
Akademia Górniczo-Hutnicza –  1,7 km
CB Herbewo – 350 m
Przystanek autobusowy Nowy Kleparz:
130, 132, 139, 154, 159, 164, 169,
179, 208, 257, 277, 292, 439, 501,
503, 608, 904, 18, 69A.
Przystanek tramwajowy 
przy ul. Kamiennej:
3, 5, 18, 19, 50.

Not only is Nowy Kleparz a major transportation hub 
situated in the vicinity of the city centre but also an histori-
cal urban area with a wide range of catering and entertain-
ment amenities. The excellent transport connections 
with railway and bus stations and the airport, the close 
proximity of local authorities and ample parking spaces 
make Regent O�ce a unique project. 

Approximate distances (in a straight line):
Railway station – 1.3 km
Bus station – 1.4 km
Cracow Airport – 9.5 km
BUS and MPK turning loops – 200 m
Main Market Square – 1.7 km
Wawel Castle – 2.5 km
Jagiellonian University Collegium Maius – 1.8 km
Kleparski Park – 30 m
Cracow University of Technology – 0.7 km
AGH University of Science and Technology – 1.7 km
CB Herbewo – 350 m
Nowy Kleparz bus stop:
130, 132, 139, 154, 159, 164, 169, 179, 208, 257, 277,
292, 439, 501, 503, 608, 904, 18, 69A.
Tram stop at ul. Kamienna:
3, 5, 18, 19, 50.
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Szczegóły techniczne

•  Doskonały dostęp do światła słonecznego
• Dwie  klatki ewakuacyjne z  trzonami windowymi 
• Energooszczędny system oświetlenia
• Nowoczesny system klimatyzacji: powietrzna pompa 
 ciepła VRV/VRF 
• Elewacja budynku o wysokiej izolacyjności termicznej
• Bioróżnorodność zagospodarowania terenu
 – zielony dach
• Wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperatorem
 i nawilżaniem powietrza
• System automatyki pożarowej (SAP)
 i dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)
• Wysokość pomieszczeń (do su�tu podwieszanego):  
 3,0 m – piętra,  3,3 m –   parter
• Wykładzina dywanowa w płytkach
• Techniczna  podłoga podniesiona
• Uchylne okna z blokadą bezpieczeństwa

Technical details

• Excellent sunlight exposure
• Two evacuation staircases with elevator shafts
• Energy-e�cient lighting system
• State-of-the-art air-conditioning system:
 air-source VRV/VRF heat pump 
• High standard of thermal insulation of the building  
 façade
• Biodiversity of land development – green roof
• Supply and exhaust ventilation system with
 a recuperator and an air vaporizer
• Automatic �re detection system (SAP)
 and a sound alert system (DSO)
• The height of rooms (to the level of suspended ceiling): 
 3.0 m – �oors, 3.3 m – ground �oor
• Carpet tiles
• Raised access �oor
• Openable windows with safety locks

Plan typowego piętra
powierzchnia wynajmowalna: ok. 1100 m2

Typical �oor plan
leasable o�ce area: approx. 1100 m2

Przykładowa aranżacja Sample �oor layout

4 5
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Przyszli najemcy do dyspozycji otrzymają ponad 500 m2 
powierzchni handlowo-usługowo-biurowej na parterze 
budynku oraz blisko 4 500 m2 nowoczesnej powierzchni 
biurowej na pozostałych czterech kondygnacjach. Układ 
pomieszczeń i instalacji zaprojektowano mając na celu 
maksymalną funkcjonalność: najemca może dopasować 
przestrzeń biurową do potrzeb i charakteru swojej  
działalności. 

• 5 kondygnacji naziemnych + 1 kondygnacja techniczna
• 2 kondygnacje podziemne z miejscami parkingowymi
 na 100 samochodów
• Powierzchnia do wynajęcia: 4 990 m2

• Powierzchnia piętra: ok. 1 100 m2, parter ok. 534 m2

• Elastyczność podziału powierzchni
• 24-godzinna ochrona budynku i elegancka recepcja 
 główna
• Inwestycja rozpoczęta w III kwartale 2014 r.
• Termin zakończenia inwestycji: II kwartał 2016 r. 

Prospective tenants will enjoy more than 500 m2 
of commercial, service and o�ce space on the ground 
�oor of the building and nearly 4 500 m2 of modern 
o�ce space on the four other �oors. The layout of rooms 
and systems is designed for maximum functionality: 
the tenant can adjust the o�ce space to the needs and 
nature of their business. 

• 5 above ground �oors + 1 technical �oor
• 2 underground �oors with 100 parking places
• Rental space: 4 990 m2

• Floor area: approx. 1 100 m2

 ground �oor: approx. 534 m2

• Flexibility of space distribution
• 24-hour building security service and an elegant
 reception desk
• The project was launched in: Q3 2014
• Project completion date: Q2 2016

Nowy Kleparz to nie tylko ważny węzeł komunikacyjny, 
ale także bliskość centrum z jego zabytkową tkanką 
miejską i zapleczem gastronomiczno-rozrywkowym. 
Bardzo dobre skomunikowanie z dworcami i portem 
lotniczym, bliskość urzędów oraz wysoki współczynnik 
miejsc parkingowych czynią Regent O�ce inwestycją 
wyjątkową. 

Orientacyjne odległości (w linii prostej):
Dworzec PKP – 1,3 km
Dworzec PKS – 1,4 km
Port lotniczy  Balice – 9,5 km
Pętla BUS i MPK – 200 m
Rynek Główny – 1,7 km
Wawel – 2,5 km
UJ Collegium Maius – 1,8 km
Park Kleparski  – 30 m
Politechnika Krakowska  –  0,7 km
Akademia Górniczo-Hutnicza –  1,7 km
CB Herbewo – 350 m
Przystanek autobusowy Nowy Kleparz:
130, 132, 139, 154, 159, 164, 169,
179, 208, 257, 277, 292, 439, 501,
503, 608, 904, 18, 69A.
Przystanek tramwajowy 
przy ul. Kamiennej:
3, 5, 18, 19, 50.

Not only is Nowy Kleparz a major transportation hub 
situated in the vicinity of the city centre but also an histori-
cal urban area with a wide range of catering and entertain-
ment amenities. The excellent transport connections 
with railway and bus stations and the airport, the close 
proximity of local authorities and ample parking spaces 
make Regent O�ce a unique project. 

Approximate distances (in a straight line):
Railway station – 1.3 km
Bus station – 1.4 km
Cracow Airport – 9.5 km
BUS and MPK turning loops – 200 m
Main Market Square – 1.7 km
Wawel Castle – 2.5 km
Jagiellonian University Collegium Maius – 1.8 km
Kleparski Park – 30 m
Cracow University of Technology – 0.7 km
AGH University of Science and Technology – 1.7 km
CB Herbewo – 350 m
Nowy Kleparz bus stop:
130, 132, 139, 154, 159, 164, 169, 179, 208, 257, 277,
292, 439, 501, 503, 608, 904, 18, 69A.
Tram stop at ul. Kamienna:
3, 5, 18, 19, 50.
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Nowy sposób myślenia o przestrzeni biurowej – kładący 
nacisk na ekologię oraz funkcjonalność. Dzięki lokalizacji 
oraz nowatorskiej, urzekającej lekkością bryle stanie się 
rozpoznawalnym budynkiem na mapie Krakowa. 

Odejście od sztampowych rozwiązań pozwoli 
mu na wpisanie się w  otaczającą go przestrzeń, 
a  także na elastyczne dopasowanie do potrzeb jego 
użytkowników, zachowując jednocześnie ponadczasowy 
charakter bryły budynku. Zielony taras na dachu to 
wizualne przedłużenie Parku Kleparskiego, a zarazem 
oryginalna strefa relaksu dla pracowników.

Pięciokondygnacyjny budynek biurowy klasy A 
zlokalizowany jest przy ulicy Prądnickiej 20A.
Docelowo prowadzona będzie rozbudowa biurowca na 
sąsiadującej działce.

A new way of thinking about o�ce space that emphasizes 
ecology and functionality. With its great location and 
innovative, lightweight style of the building, Regent O�ce 
is likely to be a landmark on the map of Krakow. 

Free of any clichéd solutions, the venue will become part 
of its surroundings and will be �exible in meeting the 
users’ needs, while at the same time retaining its timeless 
character. The green roof terrace of this building is a visual 
extension of the Kleparski Park and an unique relaxation 
area for sta� members.

The A-class �ve-�oor o�ce venue is located at ul. Prądnic-
ka 20A. Ultimately, the o�ce building will be extended by 
utilizing the adjacent plot.

Grupa Herbewo
inwestor, deweloper, wykonawca i zarządca 
nieruchomości. Działa na krakowskim rynku 
od początku XX w., z powodzeniem łącząc tradycję 
z nowoczesnością. W dwudziestoleciu międzywojennym 
jedna z największych ówczesnych fabryk produkujących 
tutki i  bibułki papierosowe. Od 1992 roku głównym 
przedmiotem działalności Grupy jest zarządzanie 
nieruchomościami własnymi i powierzonymi, 
rewitalizacja budynków historycznych oraz budowa 
nowych obiektów. Grupa jest otwarta na nowe trendy  
w  architekturze i wystroju wnętrz. Tworzy  w  Krakowie 
obiekty o wyjątkowym charakterze. W ofercie posiada 
atrakcyjne, położone w centrum miasta lokale 
biurowe i handlowe oraz mieszkania o zróżnicowanym 
standardzie.
Nasze budynki:
• Centrum Biurowe Herbewo:
 al. Słowackiego 64, al. Słowackiego 66,
 ul. Prądnicka 4, ul. Lubelska 29
• ul. Basztowa 3
• ul. Karmelicka 27
• ul. Kremerowska 17

Herbewo Group
the investor, developer, contractor and property manager. 
Successfully combining tradition with modernity, 
the Group has been present on the Krakow market since 
the beginning of the 20th century. In the period between 
the wars, Herbewo was one of the    biggest factories 
producing cigarette tubes and papers. Since 1992, 
the Group has been primarily committed to managing 
its own, and its Clients’ properties, refurbishing historical 
buildings and building new ones. Welcoming new 
architectural and interior design trends, the Group delivers 
unique buildings across Krakow. Our portfolio consists 
of attractive, centrally located o�ce, retail and housing 
property with a wide standard range.
Our buildings:
• Herbewo O�ce Center:
 al. Słowackiego 64, al. Słowackiego 66,
 ul. Prądnicka 4, ul. Lubelska 29
• ul. Basztowa 3
• ul. Karmelicka 27 
• ul. Kremerowska 17
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Herbewo International S.A.
ul. Prądnicka 4
30-002 Kraków, Polska
Najem powierzchni: + 48 660 540 630 
Email: o�ce@herbewo.krakow.pl
tel. +48 12 634 45 50, +48 12 634 41 20
Faks: + 48 12 633 25 91

Herbewo International S.A.
ul. Prądnicka 4
30-002 Kraków, Poland
Space lease: + 48 660 540 630 
Email: o�ce@herbewo.krakow.pl
Phone: +48 12 634 45 50, +48 12 634 41 20
Fax: + 48 12 633 25 91

Building designer: BS-Arch

www.herbewo.krakow.pl

Nowy sposób myślenia o przestrzeni biurowej

KRAKÓW, UL. PRADNICKA 20A

A new way of thinking about o�ce space


