ponadczasowa elegancja • timeless elegance

B e z konku re ncyjna powierzchnia biurowo -us£ugowa
Pre mium office & retail space

RzeŸnicza 28−31, Wroc³aw

Miasto o bogatej historii, piêkna ulica, zabytkowy budynek
An historic city, a beautiful street, a majestic, monumental building

Ulica RzeŸnicza jest jedn¹ z piêkniejszych i bardziej
presti¿owych ulic we Wroc³awiu. Usytuowana
w odleg³oœci zaledwie 100 m od wroc³awskiego Rynku,
znana jest ze swej zachwycaj¹cej architektury –
od pocz¹tku XX wieku lokowa³y siê tam banki,
biura maklerskie oraz obiekty handlowe.
Obecnie ulica RzeŸnicza wci¹¿ stanowi bardzo
atrakcyjne miejsce dla dzia³alnoœci gospodarczej,
goszcz¹c przedstawicielstwa banków (Deutsche Bank)
i innych instytucji finansowych, piêciogwiazdkowy
hotel (Sofitel) oraz popularne puby i restauracje,
tworz¹c unikalne po³¹czenie biznesu i rozrywki.
Jedna z najpiêkniejszych wroc³awskich kamienic,
bêd¹ca ozdob¹ ulicy RzeŸniczej, ze sw¹ unikaln¹,
dekoracyjn¹ fasad¹ z piaskowca, zosta³a odnowiona
i przekszta³cona w wysokiej klasy obiekt biurowous³ugowy o wyj¹tkowym charakterze.

Even in a picturesque and historic city such as
Wroc³aw, RzeŸnicza Street located just 100 metres
from the Market Square is recognised to be one of
the most beautiful and sought after addresses. Many
of its buildings are famous for their architectural
design and since the beginning of the 20th Century
the street has been known for its banks, stockbrokers
and retail outlets.
Currently serving as a finance centre for Wroc³aw,
RzeŸnicza hosts prestigious tenants such as Deutsche
Bank and Sofitel Hotel as well as some of the city’s
most popular bars and restaurants, giving the street
a unique mix of business and social activities.
RzeŸnicza 28-31 has a decorative and ornamental
façade made from sandstone making it the most
prominent building on this prestigious street which
has recently been renovated and is now providing
office and retail space of exceptional and
unprecedented character.

Renowacja obiektu o wyj¹tkowej historii
A development with a distinguished past

Budynek przy ulicy RzeŸniczej 28–31 powsta³
w 1901 roku wed³ug projektu znanego architekta
Karla Grossera. Wpisany do Rejestru Zabytków
Architektury i Budownictwa, stanowi wa¿n¹ pozycjê
reprezentuj¹c¹ architekturê neorenesansow¹.

The building was designed in 1901 by the world
famous German architect Karl Grosser and occupies
an important position on Wroc³aw’s list of historic
monuments being truly representative of the
neo-Renaissance style.

Zabytkowy obiekt (pierwotnie budynek poczty) zosta³
poddany kompleksowej renowacji, w wyniku której
przywrócony zosta³ jego dawny splendor. Podkreœlono
historyczne walory budynku przy jednoczesnym
dostosowaniu go do najnowoczeœniejszych standardów
oraz potrzeb nawet najbardziej wymagaj¹cych
klientów, tworz¹c w rezultacie prawdziwie inspiruj¹ce
œrodowisko pracy.

Formerly home to the city’s post office, the thoughtful
and comprehensive refurbishment has succeeded in
restoring the splendor of the building whilst adding
the highest standard of cutting-edge technology
that results in a truly inspirational work and
leisure environment.

Budynek Heritage Gates przyci¹gn¹³ dotychczas
szeroki wachlarz najemców, od miêdzynarodowych
firm doradczych, ksiêgowych i finansowych, przez
kancelarie prawne i pracownie architektoniczne,
a¿ po tradycyjn¹ restauracjê hindusk¹.

Heritage Gates has already attracted a wide range
of businesses; from international consulting agencies,
through legal, financial and accounting firms
to architectural companies complete with
a traditional Indian restaurant.

Inspiruj¹cy obiekt – miejsce pracy i relaksu
An inspirational building where one can work and socialize

Wchodz¹c do budynku zarówno wejœciem g³ównym
jak i od strony wewnêtrznego dziedziñca, momentalnie
odczuwa siê jego wyj¹tkow¹ atmosferê.

When entering the building either through the main
entrance or the courtyard, immediately one’s spirits
are lifted.

Elegancka klatka schodowa wykoñczona rustykaln¹
ceg³¹ z nowoczesn¹ wind¹ oraz drewnianymi schodami
o szerokoœci 3 m, prowadzi na wy¿sze kondygnacje
oferuj¹ce przestronne powierzchnie biurowe typu openspace, z dekoracyjnymi kolumnami i imponuj¹cymi
sufitami, bêd¹cymi jedynie czêœci¹ wysokiej klasy
elementów wykoñczenia, jakie zastosowano w budynku.
Po³¹czenie ceg³y, terazzo, mozaiki, lastryko, jak równie¿
drewna meranti i surowej stali, œwiadczy o ponadczasowej
elegancji obiektu, a detale architektoniczne i ró¿norodnoœæ
materia³ów wykoñczeniowych, ich kolorystyka oraz
zró¿nicowanie faktur stanowi ucztê dla oka.

A three metre wide sweeping staircase, finished with
raw rustic brick and wooden steps, leads you to the
upper floors with spacious, open-plan office areas,
impressive high ceilings, decorative columns and
an unrivalled level of high quality finishings.
A combination of brick, terrazzo, mosaic, lastrico
as well as meranti wood and steel plays tribute to
the history of the building and is a feast for the eye
in terms of colour, material and texture.

Piêknie odrestaurowany dziedziniec stanowi doskona³e
miejsce na lunch czy chwile oddechu podczas dnia pracy.
Odwiedzaj¹cy budynek zachwyc¹ siê ponadczasow¹
elegancj¹ obiektu oraz wyj¹tkow¹ atmosfer¹
historycznych wnêtrz, podkreœlon¹ przez eleganckie
i nowoczesne rozwi¹zania projektowe, znacz¹co
podwy¿szaj¹ce komfort u¿ytkowania.

For the quieter moments of the day, or for those
seeking solace, the breathtaking courtyard provides
an elegant and tranquil haven.
Any visitor to the building cannot help but be struck
by its timeless elegance and heritage, all of which will
enhance the quality of anyone’s working life.

Najwy¿szej klasy wykoñczenie
Finished to the highest standard

Do wykoñczenia zosta³y u¿yte naturalne materia³y
najwy¿szej klasy, takie jak drewno, kamieñ czy
ceramika. Wiêkszoœæ zabytkowych detali zosta³a
odnowiona b¹dŸ zrekonstruowana. W celu stworzenia
budynku klasy A zastosowano wszystkie najnowsze
techniczne rozwi¹zania.

Architects focused on using only natural, high quality
materials such as wood, stone and terrazzo. The
majority of original claddings have either been
renovated or reconstructed. In order to maintain
the ‘A class’ building standard, the best technical
solutions have been installed.

 Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
po³¹czone z najnowsz¹ technologi¹ umo¿liwi¹
indywidualn¹ regulacjê temperatury, a tak¿e
zapewni¹ bezg³oœn¹ pracê

 Fully adjustable air-conditioning, heating and
ventilation system with cutting-edge technology
that allows for individual control of the temperature

 Oryginalne stropy, czêœciowo podwieszane sufity
 Zaawansowane rozwi¹zania telekomunikacyjne
 Reprezentacyjny hol wejœciowy z oryginalnymi
elementami sztukateryjnymi i metaloplastycznymi
wyposa¿ony w oœwietlenie o wysokim standardzie
 Nowoczesny system ochrony obiektu, karty
magnetyczne i 24-godzinna ochrona gwarantuj¹
bezpieczeñstwo zarówno najemcom,
jak i ich klientom

 Original ceilings that are partially suspended
 Advanced telecommunication technology
 Impressive entrance hall with original coving and
high standard of lighting
 State of the art security systems, magnetic access
cards and 24/7 security guaranteeing the safety
of tenants and their clients

Elastyczne i nowoczesne rozwi¹zania
Flexible and modern solutions

Zachowana struktura budynku, szerokie okna
i wielkie przestrzenie stanowi¹ idealne warunki dla
nowoczesnej powierzchni komercyjnej. Wewnêtrzna
struktura powierzchni u¿ytkowej wraz z niezbêdnymi
pomieszczeniami socjalnymi zosta³y zaplanowane tak,
by umo¿liwiæ elastyczne dopasowanie powierzchni
do zmieniaj¹cych siê potrzeb Klientów.

The building has wide, tall windows and spacious
entrances that offers the perfect opportunity to efficiently
place any contemporary commercial function in the
building. The structure of the premises, internal divisions
and essential social rooms have been planned in order
to provide the very best flexibility, so the areas can be
easily adapted to changing demands of the clients.

 3 200 m2 powierzchni przeznaczonej na wynajem

 3,200 m2 space to let

 Powierzchnia ka¿dego piêtra obejmuje ok. 650 m2,
dostêpna do indywidualnej aran¿acji

 650 m2 of usable space on each floor available for
bespoke and functional interior design

 Odrestaurowana elewacja z piaskowca

 Renovated historic and ornamental sandstone façade

 Najwy¿szej jakoœci elementy wykoñczenia

 Unrivalled level of high quality finishing elements

 Szybkobie¿ne windy przystosowane dla potrzeb
osób niepe³nosprawnych

 High-speed lift that is also functional for the disabled

Specyfikacja techniczna
Technical specification

Powierzchnie us£ugowe

Retail area

 oryginalne stropy

 original ceilings

 pod³oga betonowa

 concrete floors

 zaawansowany system ogrzewania,
wentylacji oraz klimatyzacji

 advanced heating, ventilation
& air-conditioning systems

 instalacje: elektryczna, sanitarna, IT

 installations: electricity, IT, sanitary

Powierzchnie biurowe

Office area

 wysokoœæ pomieszczeñ do 4 m

 up to 4 m high ceilings

 zaawansowany system ogrzewania, wentylacji
oraz klimatyzacji

 advanced heating, ventilation
& air-conditioning systems

 typowa kondygnacja biurowa oferuj¹ca do 650 m2
powierzchni u¿ytkowej

 typical office floor offering up to 650 m2

 pod³oga podniesiona

 wooden windows that can be opened

 otwieralne okna drewniane

 washrooms and social area

 raised floors

 pomieszczenia sanitarne

 video entry system and 24 hr security

 system wideodomofonowy, 24h ochrona

 installations: electricity, IT, CCTV

 instalacje: elektryczna, IT, TV

 premises finished with highest degree of care
to keep original character of the building

 powierzchnie wykoñczone z najwy¿sz¹ dba³osci¹
o zachowanie oryginalnego charakteru budynku
 luksusowe wykoñczenie czêsci wspólnych

 luxurious common parts

Zestawienie powierzchni
Summary of surface

Poziom
Level

nr
no.

Przeznaczenie powierzchni
Functional Program

Powierzchnia u¯ytkowa
Leasable area

Powierzchnia u¯ytkowa piêtra
Leasable area of each floor

−1

−1.1
−1.2

powierzchnia us³ugowa | retail

307 m2
172 m2

479 m2

0

0.1
0.2

powierzchnia us³ugowa | retail

249 m2
350 m2

599 m2

+1

1.1
1.2
1.3

powierzchnia biurowa | offices

335 m2
208 m2
79 m2

622 m2

+2

2.1
2.2
2.3

powierzchnia biurowa | offices

351 m2
208 m2
81 m2

640 m2

+3

3.1

powierzchnia biurowa | offices

639 m2

639 m2

+4

4.1
4.2
4.3

powierzchnia biurowa | offices

154 m2
51 m2
91 m2

296 m2

Razem | Total

3 275 m2

Poziom -1 | Basement | 479 m2

Parter | Groundfloor | 599 m2

Piêtro 1 | Floor 1 | 624 m2

Piêtro 2 | Floor 2 | 642 m2

Piêtro 3 | Floor 3 | 639 m2

Piêtro 4 | Floor 4 | 310 m2

heritage gates
ul. RzeŸnicza 28-31, 50-130 Wroc³aw, Poland
www.heritagegates.com
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