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Funkcjonalne i komfortowe biuro to nieodzow-
ny element nowoczesnej firmy. Proponujemy 
Państwu wynajem powierzchni biurowej w 
nowym biurowcu, będącym częścią Centrum 
Biznesowego Faktoria. 

Nasza oferta skierowana jest do przedsię-
biorców planujących otwarcie lub rozwój         
firmy w ścisłym centrum Łodzi. Biura dostęp-
ne w Faktorii to atrakcyjna oferta dla najbar-
dziej wymagających, zarówno małych, jak i 
dużych firm.

Biurowiec mieści się w centrum miasta przy ul. 
Dowborczyków 25. Doskonale usytuowany 
w niedalekim sąsiedztwie Nowego Centrum 
Łodzi, dworca Łódź-Fabryczna, jak również 
urzędów, sądów, hoteli, Galerii Łódzkiej i                                      
głównej arterii miasta.

Nowa inwestycja

• Centrum miasta  
(w sąsiedztwie Nowego Centrum Łodzi)

• Parking
• Restauracja
• Sale szkoleniowe i konferencyjne Biura od 60m2 do 175m2

Nowoczesny design

Powierzchnie open-space

Dowolna aranżacja przestrzeni

Dobre miejsce dla biznesu

www.faktoria.lodz.pl
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Skontaktuj się z nami



Moduły biurowe o zróżnicowanym metrażu 
będą mieściły się w przedziale 60 m2 – 
175 m2. 
Przewidywany termin oddania budynku do 
użytku to przełom I i II kwartału 2015 roku.

Przestrzeń biurowa typu „open space” za-
pewni przyszłym użytkownikom najwyższej 
klasy standardy, oferując m.in.: podwiesza-
ne sufity, nowoczesne systemy telekomuni-
kacyjne, klimatyzację, awaryjny generator 
prądu, profesjonalną ochronę. Z kolei plan 
piętra budynku umożliwia pełną elastycz-
ność w aranżacji wnętrz i znakomite środo-
wisko pracy. Ponadto na terenie kompleksu 
znajduje się restauracja oraz w pełni wypo-
sażone sale konferencyjne i szkoleniowe.

Powierzchnie biurowe
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ilość kondygnacji: 3

powierzchnia nowego budynku: 525 m2

moduły biurowe: 60 m2 - 175 m2

parking: 70 miejsc
ul. Dowborczyków - strefa wolnego parkowania

standard wykończenia:

• podwieszane sufity
• wykładzina dywanowa
• infrastruktura teleinformatyczna
• klimatyzacja
• pomieszczenia socjalne

dodatkowo:

• agregat prądotwórczy
• ochrona
• monitoring

planowany termin realizacji: przełom I i II kwartału 2015

Informacje
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