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Jnwestor
Nowatorskie projekty oraz dostosowanie  inwestycji do oczekiwań naszych 
Klientów to motto działania spółki Bałtyckie Centrum Biznesu.

Analizując najnowsze światowe trendy w filozofii projektowania urbanistycznego, 
tworzenia użytkowych przestrzeni miejskich, przenosimy je na polski grunt. Dzięki 
naszej inwestycji zarówno wielki jak i średni biznes znajdą doskonałe miejsce  
do przyszłego, dynamicznego rozwoju w Metropolii Gdańskiej.

Inwestor, Bałtyckie Centrum Biznesu jest prekursorem tworzenia nowoczesnych, 
spójnych oraz funkcjonalnych przestrzeni biznesowych spełniających najwyższe 
standardy jakościowe przy zachowaniu konkurencyjnych cen.

Uważamy, że potrzeby naszych Klientów są zawsze najważniejsze, dlatego  
też planując inwestycję zwróciliśmy uwagę nie tylko na lokalizację ale również  
na przyszłą infrastrukturę umożliwiającą zarówno efektywną pracę  
jak i wypoczynek.

Dzięki takiemu podejściu, oferujemy Państwu niepowtarzalną możliwość 
prowadzenia biznesu w Gdańsku, na terenie BCB Business Park.

Zapraszamy do współpracy

   Zarząd Bałtyckiego Centrum Biznesu Sp. z o. o.
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EuropaDlaczego warto wybrać Gdańsk
Połączenia z krajami europejskimi.

Metropolia Trójmiejska 
Tysiącletnie miasto Gdańsk, położone w samym sercu Europy Środkowej,  
wraz z Sopotem oraz Gdynią tworzą jeden wspólnie funkcjonujący organizm 
biznesowo-kulturalno-logistyczny. Aglomeracja Trójmiejska to miejsce  
o olbrzymim potencjale inwestycyjnym, o którego walorach przekonało się wiele 
międzynarodowych korporacji. Strategiczna lokalizacja, dwa porty dalekomorskie, 
międzynarodowe lotnisko, liczne połączenia kolejowe i promowe - to wszystko 
sprawia, że staje się jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji biznesowych  
w Europie. 

„Według Colliers Internetional & ATRIA REAL Estate, Metropolia Trójmiejska  
jest jednym z najciekawszych miejsc dla nowych inwestycji w sektorze BPO”.

Kapitał ludzki
Według KPMG Exploring Global Frontiers - The New Emerging Destinations, 
światowego, niezależnego rankingu, Metropolia Gdańska jest jednym  
z najlepszych lokalizacji dla inwestycji. Świadczy o tym wysoki poziom edukacji,  
a co za tym idzie dostępność wysokokwalifikowanych specjalistów. Mieszczą się 
tutaj uczelnie wyższe, zarówno publiczne jak i prywatne, kształcące studentów 
na światowym poziomie, takie jak Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, 
Gdański Uniwersytet Medyczny czy Akademia Morska. Województwo pomorskie 
oferuje inwestorom możliwość zatrudnienia wysokiej klasy specjalistów różnych 
branż za konkurencyjne wynagrodzenie w stosunku do innych miast Polski.

Życie codzienne
Metropolia Gdańska zajmuje pierwsze miejsce w rankingu na najlepszą 
jakość życia wśród Polskich miast. Jest mieszanką bogactwa kulturowego 
i historycznego w pięknym, naturalnym otoczeniu. Trójmiasto jest idealnym 
miejscem nie tylko do rozwoju biznesu ale również do odpoczynku  
i realizowania swoich zainteresowań. Metropolia Gdańska wraz  
z otaczającymi ją terenami (morze, lasy, jeziora) oferuje nieograniczoną 
możliwość spędzania wolnego czasu na łonie natury (uprawianie 
sportów wodnych, jazda na rowerze, spacery, golf, narty)  oraz podczas 
odwiedzania licznych zabytków historycznych i kulturalnych (teatry, opera, 
filharmonia). 

Na podstawie Warsaw Business Journal’s guide to Inwesting in Poland.
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 » Stacja Kolei Metropolitalnej
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LokalizacjaLokalizacja BCB Business Park 

Wizualizacja Nowego Terminalu  
Lech Walesa Airport  
w Gdańsku Rębiechowie

 » Dwie specjalne linie autobusów, mające swoje przystanki  
na terenie BCB Business Park

 » 1 min. pieszo do nowo budowanego terminalu lotniczego

 » 3 min. pieszo do obecnego lotniska im. Lecha Walesy w Gdańsku 
Rębiechowie, gdzie znajdują się również agencje celne, firmy 
spedycyjne czy oddział Cargo

 » 5 min. jazdy samochodem do wjazdu na Obwodnicę Trójmiasta, 
która jest główną arterią szybkiego przemieszczania się  
w obrębie Gdańska, Sopotu i Gdyni oraz wjazdu na autostradę 

 » 20 min. jazdy samochodem do Centrum Gdańska 

Dzięki dynamicznemu rozwojowi 
Lotniska im. Lecha Walesy oraz całej 
dzielnicy Gdańska - Rębiechowo  
do 2015 roku, dzielnica ma być 
połączona z resztą aglomeracji 
miejskiej Koleją Metropolitalną 
umożliwiającą jeszcze szybsze 
przemieszczanie się osobom 
niezmotoryzowanym.

Lokalizacja naszej inwestycji jest wynikiem szczegółowych badań i oczekiwań  
naszych przyszłych Klientów oraz ich kontrahentów.
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TerenZagospodarowanie terenu

BCB Business Park jest nowoczesnym,  
samowystarczalnym kompleksem biurowym 
powstającym na terenie  
o powierzchni około 11ha.

Kompleks biurowy będzie zawierał:

 » 5 czterokondygnacyjnych budynków biurowych klasy A:

 » budynki B1, B2 i B3 będą miały powierzchnię biurową po 9.250 m2 każdy

 » budynki B4 i B5 będą posiadały powierzchnię biurową po 8.690 m2 każdy

 » Centrum Konferencyjno - Wystawiennicze (budynki: C1, C2, C3)

 » czterogwiazdkowy hotel z restauracją

10 9 



BudynkiBudynki biurowe
Bałtyckie Centrum Biznesu jako Inwestor 
oraz firma odpowiedzialna  
za komercjalizację BCB Business Park, 
zwraca szczególną uwagę na staranność  
i najwyższą jakość wykonania  
nie tylko budynków biurowych  
ale również otoczenia. Inwestycja  
ma być miejscem do harmonijnego  
i dynamicznego rozwoju firm naszych 
Klientów. Jednocześnie ma się stać 
miejscem spotkań biznesowych  
w pięknym otoczeniu zieleni  
oraz inspirującej małej architektury.
 

 ▲ Przekrój AA - budynku biurowego B1

Usługi 
Gastronomia

Powierzchnia 
biurowa
9.244,58

Budynki B1, B2, B3 oferują  
po 9.250 m2 przestrzeni biurowej.

Każdy z tych budynków oferuje:

 » od 1.900 do 2.550 m2  przestrzeni biurowej  
klasy A na każdej kondygnacji

 » na parterze hol z nowocześnie urządzoną 
recepcją oraz poczekalnią dla Klientów  
i kontrahentów

 » na parterze budynków mogą znajdować się 
punkty usługowe bądź gastronomiczne

 » parking podziemny pod budynkami biurowymi  
w ilości 116 miejsc postojowych 

 » około 200 miejsc parkingowych naziemnych

 » przystosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych (podjazdy dla wózków 
inwalidzkich, windy, wydzielone miejsca 
postojowe, sanitariaty).

Kompleks BCB Business Park  
zostanie oddany do użytku do 2015 roku.

Suma 132,47
[m2][m2]

III PIĘTRO 2.550,49 0,00

II PIĘTRO 2.550,49 0,00

I PIĘTRO 2.220,72 0,00

PARTER 1.922,88 132,47

12 11 



Przestrzen Przestrzeń ogólnodostępna 

Budynki biurowe kompleksu BCB Business Park łączą unikalne miejsce prowadzenia 
biznesu z wygodą użytkowania. 

Nawiązując do światowych standardów, zadbaliśmy o stworzenie ogólnodostępnej 
recepcji oraz rozmaitych punktów usługowych na poziomie parteru.

Dodatkowo dla wygody klientów oraz najemców przewidzieliśmy wygodne  
i komfortowe kanapy oraz dużo zieleni sprawiającej wrażenie przenikania się 
otoczenia oraz wnętrza budynku.  

w budynkach B1, B2, B3

 » Możliwość 
wynajmu 
powierzchni 
biurowych  
już od 150 m2.

 » Reprezentacyjny 
holl  
i ogólnodostępna 
recepcja.

 » Kawiarnia / bufet.

 » Nieodpłatna, 
bezprzewodowa 
sieć Wi-Fi na 
poziomie parteru.

Rzut parteru

Rzut I piętra  (aranżacja dla trzech najemców) Przykładowy  
podział piętra.
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Przykładowy 
podział piętra.

Ponad 2.550 m2 
przestrzeni 
biurowej na jednej 
kondygnacji.

AranzacjaAranżacja całego piętra dla jednego najemcy.
264 stanowisk pracy  (9 m2 / stanowisko pracy)

Rzut III piętra  (aranżacja dla jednego najemcy) 

Rzut II piętra (aranżacja dla dwóch najemców)

 » „open space”

 » wysokość pomieszczeń (od podłogi technicznej do podwieszanego sufitu) wynosi 2.70 m

 » wykładziny podłogowe

 » okablowanie 6 kategorii

Możliwość aranżacji wnętrza zgodnie z wymaganiami najemcy.

.

pomiesz-
czenie 
techniczne

serwerownia

kierownik kierownik kierownik kierownik

sala konfe-
rencyjna

sala konfe-
rencyjna

recepcja

pomieszczenie 
socjalne
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ParametryParametry  
techniczne  
budynków biurowych BCB 
Business Park:

 » podłogi techniczne,

 » sufity podwieszane,

 » okablowanie 6 kategorii,

 » centralne ogrzewanie i klimatyzacja oparte  
na systemie klimakonwektorowym zasilanym  
z kotłowni gazowej na dachu budynku lub węzła 
GPEC zlokalizowanego na dachu budynku,

 » wentylacja mechaniczna nawiewno - 
wywiewna z odzyskiem ciepła,

 » w garażu podziemnym zainstalowany 
system oddymiania,

 » podwójne zasilanie z Zakładu 
Energetycznego,

 » UPS i generator,

 » BMS,

 » system telewizji przemysłowej 
zintegrowany z systemem alarmowo - 
pożarowym (p.poż). Dodatkowe kamery  
w miejscach kontroli dostępu,

 » klatki schodowe ewakuacyjne 
zlokalizowane w każdym skrzydle 
budynku (bez wind),

 » system kontroli dostępu w garażu, 
na parterze (poziom wejścia) i przy 
wejściu do każdego skrzydła na każdej 
kondygnacji,

 » nowoczesne systemy telekomunikacyjne, 
szybkie połączenie z Internetem.

Parametry  
funkcjonalno - przestrzenne 
budynków biurowych  
BCB Business Park:

 » podział na powierzchnię biurową - moduły  
od 150 m2  z możliwością wydzielenia całej 
kondygnacji na potrzeby jednej firmy,

 » węzły sanitarne (WC ogólnodostępne)  
zlokalizowane po jednym w każdym skrzydle 
budynku,

 » jedno z WC damskich w jednym z węzłów 
sanitarnych na parterze wyposażone  
w pomieszczenie z bidetem oraz specjalną  
częścią dla matek z dziećmi,

 » jeden z węzłów sanitarnych na każdej kondygnacji 
wyposażony w WC dla osób niepełnosprawnych,

 » na parterze budynku punkt gastronomiczny 
świadczący usługi cateringowe,

 » każdy budynek wyposażony jest  
w trzy szybkobieżne windy zlokalizowane  
przy węźle komunikacyjnym holu głównego,

 » w kondygnacji podziemnej każdego budynku 
znajduje sie hala garażowa.

Standard wykończenia 
budynków biurowych  
BCB Business Park:

 » budynki w konstrukcji monolitycznej żelbetowej,

 » ściany zewnętrzne wykonane z materiałów trwałych, 
odpornych na działanie warunków atmosferycznych,

 » ściany wewnętrzne nośne żelbetowe, pozostałe 
wydzielające pomieszczenia stałe, tj. węzły sanitarne, 
pomieszczenia techniczne, pomieszczenia socjalne, 
pomieszczenia kontroli dostępu i ogólnodostępnych 
ciągów komunikacyjnych murowane z cegły lub 
pustaka ceramicznego,

 » posadzki w strefach komunikacji ogólnodostępnej 
(klatki schodowa, hole i główne korytarze) wykonane 
są z płytek granitowych i gresowych o podwyższonym 
standardzie. Posadzka w hali garażowej betonowa 
(typu przemysłowego),

 » sufit we wszystkich kondygnacjach nadziemnych 
podwieszany,

 » oświetlenie energooszczędne w strefach  
„open space”, ciągach komunikacyjnych i WC.  
W pomieszczeniach socjalnych, technicznych  
i gospodarczych oprawy systemowe dla sufitów 
podwieszanych na świetlówki,

 » balustrady na klatkach schodowych w holach  
i antresolach wykonane ze stali nierdzewnej,

 » stolarka okienna w części  ścian elewacyjnych, 
fasada szklana systemowa z aluminium,  
na poziomie parteru okucia i szyby antywłamaniowe,

 » stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne w systemie 
aluminiowym wyposażone w samozamykacz.  
Drzwi do pokoi biurowych systemowe wyposażone  
w zamek z wkładką patentową,

 » wyposażenie WC - pomieszczenia sanitarne 
wyposażone w urządzenia na fotokomórkę (baterie 
umywalkowe i pisuary), 

 » oświetlenie - czujnik ruchu,

 » inspirująca mała architektura (klomby, donice  
z roślinami zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz 
budynków, oczka wodne przed wejściami  
do budynków).
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leszek konferencja?

Centrum  
       konferencyjno 
       wystawiennicze

H otel

Centrum Konferencyjno-
Wystawiennicze

Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze zostało zaprojektowane 
jako trzy połączone ze sobą nowoczesne pawilony  
o powierzchni całkowitej 21.500 m2.

W ramach Centrum oferujemy:

 » 5.500 m2 powierzchni usługowej,

 » 4.200 m2 powierzchni wystawienniczej,

 » 2.000 m2 powierzchni konferencyjnej 
(3 audytoria oraz 3 sale konferencyjne),

 » 1.000 m2 powierzchni gastronomicznej.

Pod budynkiem znajduje się parking podziemny na 391 miejsc 
postojowych. Na terenie BCB Business Park znajdzie się 
ponad 2.000 miejsc parkingowych naziemnych, co zachęca do 
organizacji wielkich konferencji, seminariów i targów.

Hotel

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych przyszłych najemców
oraz ich klientów i kontrahentów na terenie BCB Business Park  
powstanie nowoczesny i wygodny Hotel.

Hotel będzie oferował 130 - 170 pokoi w standardzie executive,
ponad 1.000 m2 powierzchni restauracyjnej i bankietowej, a także 
przestrzeń rekreacyjną przypisaną do standardów hotelu czterogwiazdkowego.

Pod budynkiem Hotelu znajdzie się podziemny parking na 77 miejsc postojowych.
Hotel będzie przystosowany do obsługi gości niepełnosprawnych.

20 19 





N
in

ie
js

zy
 fo

ld
er

 n
ie

 s
ta

no
w

i o
fe

rty
 w

 ro
zu

m
ie

ni
u 

pr
ze

pi
só

w
 K

od
ek

su
 C

yw
iln

eg
o.

Kontakt

Inwestor:
Bałtyckie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

ul. Polanki 112

80-306 Gdańsk

tel. 58 352 17 26

fax. 58 342 44 92

Informacja i wynajem powierzchni: 
Bałtyckie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

ul. Polanki 112

80-306 Gdańsk

tel. 58 352 17 26

fax. 58 342 44 92

e-mail: komercjalizacja@bcb.com.pl

www.bcb.com.pl


