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Nowy budynek klasy A 
w Katowicach
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Lokalizacja przy skrzyżowaniu ulic Chorzowskiej i Johna Baildona to bliskość głównych tras wlotowych 
do Katowic i dogodne połączenia z pozostałymi miastami metropolii



Silesia for Business

25 900 m2 1 625 m2 1 236 m2

Powierzchnia najmu brutto
Faza II – do 30 000 m2

Powierzchnia netto 
typowego piętra

Powierzchnia netto parteru 

15

Kondygnacje naziemne
Parter + 14 pięter
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Kondygnacje podziemne 

437

Miejsca parkingowe
424 miejsca na parkingu podziemnym 
13 miejsc na parkingu naziemnym 

6%

Współczynnik powierzchni wspólnej

Planowana

Faza I

APA Kuryłowicz & Associates
Pracownia Architektoniczna Uszok

Projekt 
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Synergia z miastem 

Udogodnienia 

Brama do miasta

Główna arteria

Obok centrum handlowego Silesia 

City Center: 310 sklepów, 

3500 miejsc parkingowych, 

kino, restauracje, punkty usługowe

Lokalizacja przy głównej drodze 

wjazdowej do Katowic 

Lokalizacja przy DTŚ i w pobliżu autostrady 

A4 zapewnia dogodne połączenie z innymi 

miastami regionu

Transport publiczny 

Natura

Rozrywka 

5 linii tramwajowych, 13 linii 

autobusowych, ścieżki rowerowe

Blisko Parku Śląskiego 

o powierzchni 620 ha wraz 

ze stadionem, parkiem rozrywki i 

ZOO

W pobliżu muzeów i hal koncertowych 

(Muzeum Śląskie, NOSPR, Spodek)
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Najlepsza lokalizacja 
w Katowicach

Dogodne połączenia drogowe 
i komunikacja miejska 

Unikalne udogodnienia – naprzeciwko budynku 
znajduje się największe w regionie centrum 
handlowe Silesia City Center

Bliskie sąsiedztwo parku miejskiego 
o powierzchni 620 ha



Doskonała lokalizacja
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Plan parteru
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Opcje: 

Resto bar

+ ok. 444 m2

→Wejście

Centrum medyczne

+ ok. 288 m2

Przedszkole

+ ok. 504 m2

Powierzchnia najmu netto: 1 236 m2



Plan typowego piętra – 1 najemca
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Typowe piętro: 1 625 m2 powierzchni biurowej netto • Min. 6 m2/osobę 
• Przykładowa aranżacja powierzchni

1/1 Biura
ok. 151 osób

1 625 m
2

powierzchni biurowej

netto



Plan typowego piętra – 2 najemców
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Typowe piętro: 1 625 m2 powierzchni biurowej netto • Min. 6 m2/osobę 
• Przykładowa aranżacja powierzchni

1/2 Biura
ok. 69 osób

812.5 m
2

powierzchni

biurowej netto

1/2 Biura
ok. 69 osób

812.5 m
2

powierzchni biurowej

netto



Plan typowego piętra – 4 najemców
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Typowe piętro: 1 625 m2 powierzchni biurowej netto • Min. 6 m2/osobę 
• Przykładowa aranżacja powierzchni

1/4 Biura
ok. 45 osób

425 m
2

pow. biurowej netto

1/4 Biura
ok. 41 osób

409.5 m
2

pow. biurowej netto

1/4 Biura
ok. 41 osób

404 m
2

pow. biurowej netto

1/4 Biura
ok. 33 osób

388.5 m
2

pow. biurowej netto
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Plan garażu
Plan piętra P1* (-1) • 3 poziomy parkingu podziemnego  



Przekrój budynku
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25 900 m2 1 625 m2 1 236 m2

Powierzchnia najmu brutto Powierzchnia netto
typowego piętra

Powierzchnia netto
parteru

Wysokość parteru: 335 cm • 1 wjazd do garażu • 8 wind w budynku

Budynek

Wysokość w świetle
na piętrach biurowych: 270 cm
Parter + 14 pięter

Garaż

3 poziomy parkingu podziemnego
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+ Przestronne i reprezentacyjne lobby recepcyjne

+ Resto bar na parterze

+ Dostęp do budynku 24/7/365

+ 24-godzinna ochrona budynku i kontrola dostępu

+ 8 wind w budynku, w tym 2 windy łączące lobby z 
garażem podziemnym

+ 3 poziomy garażu podziemnego i parking naziemny dla
gości

+ Stacje ładowania samochodów elektrycznych

+ Stojaki rowerowe i wypożyczalnia rowerów miejskich

+ Szatnie i prysznice dla rowerzystów w garażu
podziemnym

+ Indywidualne aranżacje dla najemców

Wysoki standard budynku dla komfortu
użytkowników



Specyfikacja techniczna
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+ Możliwość wykończenia
powierzchni “pod klucz”

+ System zarządzania
budynkiem (BMS)

+ Budynkowy generator prądu
i dwa źródła zasilania

← Instalacja tryskaczowa

↑ Klimatyzacja

← Wysokość w świetle: 
270 cm na piętrach biurowych
i 335 cm na parterze

↓ Podniesiona podłoga

↑ Podwieszany sufit

Alarm przeciwpożarowy
i dźwiękowy system
ostrzegawczy

↓ Puszki podłogowe



Biura z widokiem na Park Śląski
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Z myślą o przyszłości
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Wykorzystanie ekologicznych
materiałów

Oświetlenie sterowane
czujnikami ruchu

Rozwiązania minimalizujące
zużycie energii i wody

System zarządzania budynkiem

Stacje ładowania
samochodów elektrycznych

Selektywna zbiórka odpadów

System retencji wody
deszczowej

Udogodnienia
dla rowerzystów



Udogodnienia w budynku i w pobliżu 

Stojaki na rowery
i wypożyczalnia rowerów
miejskich

Centrum handlowe z 310 sklepami
i 3500 miejsc parkingowych

Bankomaty i placówki
bankowe

Klub fitness Kino 
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Silesia for Business oferuje udogodnienia dla najemców w budynku 
i w jego pobliżu – w największym centrum handlowo-usługowym w regionie 

Resto bar na parterze



Dobrze skomunikowana z miastem 
i regionem dzielnica Katowic 
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Obok tętniącego życiem parku o powierzchni 620 ha, 
w którym organizowane są liczne festiwale i 
wydarzenia
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Business and People. Connected.

Silesia for Business stworzy specjalny program integrujący społeczność 
S4B za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz różnych 
aktywności i wydarzeń



Realizacje biurowe TriGranit
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Całkowita powierzchnia brutto zrealizowanych inwestycji biurowych: 464 000 m2 • Projekty połączone z centrami
handlowymi lub usytuowane w centrach miast • Doskonałe połączenia komunikacyjne

Bank Center 
Budapeszt • 1995 

Westend Offices
Budapeszt • 1999 

Millennium Towers I. & II. 
Bratysława • 2001, 2003

Lakeside Park 
Bratysława • 2008 

Millennium Towers I., II., III. & K&H HQ 
Budapeszt • 2006 – 2011 

Bonarka for Business Budynki A – H 
Kraków • 2011 – 2019 
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Skontaktuj się
Silesia for Business –
idealne warunki do pracy

600 130 777 / 500 151 900  /  662 295 050

morlowski@trigranit.com / kkrupanek@trigranit.com  / akrzton@trigranit.com

Katowice, Polska 

www.silesia4business.pl

Informacje zawarte w tym materiale promocyjnym służą wyłącznie celom ilustracyjnym i mogą ulec zmianie

mailto:morlowski@trigranit.com

