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A  C L A S S- O F F I C E B U I L D I N G



Widok lobby recepcyjnego (impresja artysty) 
Reception lobby of the building (artist’s impression)

Widok wnętrza biurowego (impresja artysty)
Office interior (artist’s impression)

bardzo łatwy dojazd samochodem dzięki lokalizacji przy Alei Jana Pawła II.

szczytu. rush hour.

of the day.

parkiem biznesu w obrębie granic administra-

cyjnych Krakowa. 

-

-

nesowe dla budynku AVIA.

park within Krakow city limit.

AVIA building the appropriate business 

PLAN OF VICINITY

PLAN SYTUACYJNY
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Legenda:
Key:

dworzec kolejowy | main train station

stare miasto | old town

budynek AVIA | 

główne kierunki | main directions



Przekrój budynku 
Main entrance to the building (artist’s impression)

PLAN PARTERU

Legenda:
Key:

Legenda:
Key:

GROUND
FLOOR PLAN

AVIA www.aviaoffices.pl

lokale biurowe | office space

lokale usługowe | retail space

komunikacja | circulation/communication

główne lobby recepcyjne | main reception lobby

lokale biurowe | office space

komunikacja i lobby windowe | circulation & lift lobbies

toalety | restrooms

PLAN PIĘTRA TYPOWEGO
TYPICAL FLOOR PLAN
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Klimatyzacja i mechaniczna wentylacja:

Podnoszone podłogi:

Podwieszane sufity:

Wykładzina:

Okablowanie telefoniczne:

Okablowanie komputerowe:

Recepcja: 

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Carpeting:

Computer cabling:

Reception desk: 

yes

yes

yes

yes

amount of telephone lines

fiberglass based connections

yes

yes

-

.

-

Powierzchnia do wynajęcia:

Powierzchnia typowego piętra:

Windy:

Liczba miejsc parkingowych w budynku:

Liczba miejsc parkingowych 

zewnętrznych:

Minimalna powierzchnia najmu:

10 870 m

4 + parter

6,7%

6

173

135

Parking spaces in the building:

Parking spaces 

outside the building:

Minimal lease unit/sqm:

173

135

Rentable area:

Lifts:

10 870 m

6,7%

6

infrastructure.

KOMERCJALIZACJA

OPIS INWESTYCJI PROJECT DESCRIPTION

M65 Meduza,
ul. Mogilska 65 
PL 31-545 Kraków

tel. +48 78 400 55 44 
www.gdkgroup.pl

-
czenia lub zapewnienia w rozumieniu prawa. 

-
macyjnych. 

this brochure nor any of the information contained herein constitute the formal offer 
warranty, and/or representation under Polish law.
All data contained in this brochure should be considered for information purpose 
only.

M65 Meduza
ul. Mogilska 65 
PL 31-545 Kraków

phone +48 78 400 55 44 
www.gdkgroup.pl

LEASING

WYKOŃCZENIE STANDARDOWE STANDARD FIT-OUT

DANE LICZBOWE PROJECT STATSISTICS


