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Historia budynku

Na tle otaczającej ją średniowiecznej zabudowy, kamieni-
ca przy Mikołajskiej 13, w której znajduje się nasze Cen-
trum Biurowe jest konstrukcją właściwie nową - wznie-
siona została w 1906, odremontowana naszymi środkami 
w 2011 roku. Budynek może pochwalić się długoletnią 
tradycją biznesową – jego powstanie zawdzięczamy 
przedsiębiorstwu pod nazwą ,,Drukarnia Związkowa 
Stowarzyszenie z nieograniczoną poręką”. Instytucja ta 
jest jednocześnie najstarszą Spółdzielnią Pracy w Polsce 
- akt założycielski datowany na 1875 rok – wciąż istnie-
jącą do dziś. 

Kamienica została zaprojektowana na budynek o prze-
znaczeniu przemysłowym. Dzięki temu, naszym najem-
com możemy dziś proponować łatwe do zagospodaro-
wania przestronne biura o metrażu niespotykanym w 
ścisłym centrum Krakowa. Pierwotnie parter i piwnicę 
przeznaczono na pomieszczenia produkcyjne, gdzie stały 
maszyny drukarskie. Wyższe kondygnacje mieściły po-
mieszczenia biurowe i administracyjne, jedynie ostatnie 
piętro zajmowały garsoniery mieszkalne. Pod tym kątem 
Mikołajska 13 różni się znacząco od typowych mieszkal-
nych kamienic krakowskich.

Fasada budynku reprezentuje architektoniczny styl sece-
sji Krakowskiej. Budynek zdobią wykończenia imitujące 
liście i owoce kasztanowca, bardzo charakterystyczne 
dla tej epoki i tego obiektu – stąd pojawiły się również 
w identyfikacji wizualnej Centrum Biurowego. Odnowio-
na elewacja budynku zachowuje w pełni jej charakter, 
wraz z dumnym tytułem „Drukarnia związkowa” nad 
odrzwiami. 

Remont kamienicy rozpoczęliśmy w 2010 roku. Naszą 
intencją było stworzyć nowoczesne i ekskluzywne miej-
sce dla biznesu w sercu Krakowa. Szczycimy się również 
faktem, że kamienica wpisana jest na listę zabytkowych 
budowli Krakowa. Projektując nowoczesne wnętrza sta-
raliśmy się zachować stuletniego ducha tego miejsca. 
Proponujemy byś zajrzał do galerii i ocenił sam czy spro-
staliśmy temu zadaniu.

History of the building

A tenement house at Mikołajska 13 Street, in which our 
Office Centre is located, is actually a new construction 
being situated in the background of the medieval build-
ings. It was built in 1906 and redecorated with our own 
funds in 2011. That building can be proud of its long-
standing business tradition – we owe its existence to a 
company called ,,Drukarnia Związkowa Stowarzysze-
nie z nieograniczoną poręką” (Union Printing House 
– Association with Unlimited Surety) That institution 
has simultaneously been the oldest Working Coopera-
tive Society still existing in Poland– its founding act 
comes from 1875. 

The tenement house was designed for a building for in-
dustrial purposes. Due to it we can nowadays suggest 
our tenants some offices being spacious and easy for de-
veloping and having metric area that can be not found 
in exact center of Cracow. Originally a ground floor 
and basement were assigned for productive rooms and 
some printing machines were standing there. Higher 
stories included office and administrative rooms and 
only the last floor was accommodated by  bachelor 
apartments. Therefore Mikołajska 13 Street signifi-
cantly differs from typical residential Cracow tene-
ment houses. 

The building facade represents an architectural style 
of Cracow Art Nouveau. The building is decorated with 
finishes imitating leaves and fruits of a horse chestnut, 
being very characteristic for that period and there-
fore they have also come into the Office Centre visu-
al identification. The renovated building facade has 
fully kept its character, together with the „Drukarnia 
związkowa” (“Union Printing House”) proud title over 
the doorframe. 

We started redecoration of the tenement house in 2010. 
We intended to make a modern and exclusive place for 
business in the Cracow center. We are also proud of the 
fact that the tenement house has been registered into 
Cracow’s historic edifices. During designing modern 
interiors we tried to keep more than a hundred years 
old atmosphere of that place. We suggest you call on the 
gallery and assess whether we managed to do it. 

www.drukarniazwiazkowa.pl



Opis budynku

Centrum Biurowe przy Mikołajskiej to ewenement na 
rynku przestrzeni biurowej w Krakowie. Nigdzie w ści-
słym centrum nie można znaleźć biur o tak wysokiej ja-
kości oferujących jednocześnie tak duże przestrzenie.

Kompleksowy remont pozwolił wykorzystać nam 
wszystkie pięć poziomów budynku łącząc je nowoczesną 
szybkobieżną windą. Każde z czterech pięter licząc wraz 
z parterem wyniesionym nieco nad poziom ulicy, mieści 
trzy obszerne biura typu „open space” (50m2 do 170m2). 
Znaczy to, że dysponować będziesz otwartą przestrze-
nią, którą możesz dowolnie zagospodarować na potrze-
by swojej działalności. Pozostawiamy to twojej inwencji 
– możesz umieścić tam przeszklone sale konferencyjne, 
kubiki, ścianki działowe, lub pozostawić otwartą prze-
strzeń roboczą.

The building description
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The Office Centre at Mikołajska Street is a sensation at 
the market of an office area in Cracow. No place in exact 
center has offices with such a high quality and simultane-
ously offers so large areas. 

The complex redecoration let us use all the five build-
ing’s levels connecting them by a modern high-speed 
lift. Each of four floors, together with a ground floor be-
ing somewhat raised over the street level, includes three 
spacious„open space” (50m2 do 170m2) offices. It means 
that you will administer an open space which can be ran-
domly developed for your business necessities. We leave 
it to your creativity – you can put there some glassed-in 
conference rooms, partitions, cubicles or leave an open 
working area. 

Wnętrze budynku The building interior



Opis budynku The building description
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Nasze biura doskonale nadają się na front office nowo-
czesnych firm, które cenią sobie prestiż. Jeżeli twój biz-
nes opiera się na bezpośrednim kontakcie z klientem, 
to wiesz, jaką wagę niesie ze sobą pierwsze wrażenie. 
Gwarantujemy, że klienci z chwilą przekroczenia drzwi 
poczują, że trafili na poważnego partnera w interesach.

Nie trzeba też wierzyć w filozofię Feng-Shui, by wiedzieć, 
że przestrzeń wpływa na samopoczucie i efektywność 
pracy. W naszym Centrum Biurowym praca przebiega 
przyjemnie i efektywnie. Deadline’y wydają się dłuższe, 
pomysły bardziej kreatywne, a klienci milsi. Tutaj trudne 
zlecenia są wyzwaniem, a nie niemożliwością.

Z kolei piwnicę zarezerwowaliśmy na ekskluzywną re-
staurację i klub - doskonałe miejsce na biznesowe spotka-
nia i świętowanie zakończonych projektów.

Our offices are perfectly fit for front offices of modern 
companies thinking highly of prestige. If your business 
is based on direct contact with a customer, you for sure 
know about importance of the first impression. We can 
guarantee that your customers will, at the moment they 
cross your door, feel they would meet a serious and re-
spectable business partner.

You do not have to believe in Feng-Shui to know that 
space influences on our comfort and work efficiency. In 
our business center working is pleasant and effective. 
Deadlines seem to be longer, ideas more creative and cus-
tomers nicer. Difficult orders are challenge here, not an 
impossibility. 

We reserved the basement for an exclusive restaurant 
and a pub  - the perfect place for business meetings and 
celebrating finished projects. 

Wnętrze budynku The building interior
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Opis standardu 

Centrum Biurowe Drukarnia Związkowa spełnia wszyst-
kie szesnaście podpunktów kwalifikujących je jako biu-
rowiec „klasy A” (poza wymogami parkingowymi). Jak 
wiesz „Klasa A” jest na rynku przestrzeni biurowej tym 
czym pięć gwiazdek w hotelarstwie. Oferujemy swoją 
pomoc przy wykańczaniu i adaptacji biur – nie będziesz 
musiał szukać własnych fachowców, możesz liczyć na 
najlepsze materiały i szybkie wykonanie.

A standard description

The Drukarnia Związkowa Office Centre (Union Print-
ing House Office Centre) fulfills all sixteen subsections 
qualifying it as a „A Class” office block (except for park-
ing requirements). As you know, the „A Class” means the 
same at the market of the office area as five stars in ho-
tel industry. We offer our help during works at finishing 
and adaptation offices – you will not have to look for your 
own specialists, you can count on the best materials and 
fast execution.  

Widok budynku od strony ul. Na Gródku The building view from Na Gródek Street side



Opis budynku

Elewacja i otoczenie

Sąsiedztwo budynku również świadczy o jego prestiżu. 
Okoliczne hotele i kawiarnie zadbały już o to, by elewacje 
pobliskich kamienic zostały odnowione. Teraz dołączyła 
do nich Drukarnia Związkowa. Styl i kolorystyka elewacji 
dopasowana została do kompozycji otoczenia. Jednocze-
śnie zachowaliśmy wyjątkowy historyczny rys krakow-
skiej secesji – na przykład odnawiając charakterystyczne 
liście kasztanowca, do których nawiązuje nasze logo.

Bezpośrednimi sąsiadami Drukarni Związkowej są obec-
nie: Hostel Mikołajska Apartments & Gallery, oraz Golden 
Cracow - apartamenty. U wyjścia ulicy na Planty znajduje 
się klasztor sióstr Dominikanek zwany również klasz-
torem na Gródku, oraz budynek główny Akademii Mu-
zycznej. Idąc w drugą stronę mijać będziesz hotele: Hotel 
Mikołaj, Hotel Wit Stwosz, a przy skrzyżowaniu z ulicą 
św. Krzyża: Hotel Amadeus. Pod ręką znajdują się także 
kluby i restauracje takie jak: Klub Awaria, Paparazzi Cafe 
Bar, Wódka Cafe Bar, restauracja Cyklop, Green Way oraz 
Bull Pub.

Okna od frontu budynku wychodzą na ulicę Mikołajską. 
Południowe oraz zachodnie (z skrzydła budynku) wy-
chodzą na wewnętrzny dziedziniec oraz budynki przy 
ulicy Na Gródek.

The building description
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A facade and surrounding

The building neighborhood also testifies about its pres-
tige. Surrounding hotels and café bars took care of ren-
ovating facades of nearby tenement houses including 
„Drukarnia związkowa” (“Union Printing House”). The 
façade style and color was matched to the surroundings 
composition. Simultaneously we kept the unique his-
torical feature of Cracow Art Nouveau – by, for example, 
renovating characteristic horse chestnut leaves for which 
our logo refers to. 

Some direct neighbors of „Drukarnia związkowa” (“Union 
Printing House”) presently are: Mikołajska Apartments & 
Gallery Hostel and Golden Cracow – apartment buildings. 
There are: Sisters’ Dominican convent being also called 
“A Monastery at Gródek” and the main building of Music 
Academy at exit into Planty.  When you will be walking at 
the other side, you can walk past some hotels: The Mikołaj 
Hotel, The Wit Stwosz Hotel, and near intersection with 
Św. Krzyż Street you will find The Amadeus Hotel. There 
are also at hand some clubs and restaurants such as: Klub 
Awaria, Paparazzi Cafe Bar, Wódka Cafe Bar, The Cyklop 
restaurant, Green Way and Bull Pub.

Front windows of the building come out into Mikołajska 
Street. South side and west side windows (from the build-
ing wing) come out into an internal courtyard and into 
buildings at Na Gródek Street.

FacadeElewacja
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Centrum kultury i sztuki, klasa i prestiż, historia i tra-
dycja – te cechy, o których można przeczytać w każdym 
przewodniku turystycznym. To wizytówka tego królew-
skiego miasta. 

A jak wygląda uprawianie biznesu w Krakowie? 
Dzień zaczyna się od kawy w cieniu historycznych ka-
mienic i kościołów. Pracy towarzyszy inspirujący klimat 
wiekowego miasta. Na rozmowy kwalifikacyjne przycho-
dzą absolwenci najlepszych uczelni w Polsce. Biznesowe 
lunche odbywają się w renomowanych restauracjach wo-
kół rynku. Konferencje organizuje się w nowoczesnych i 
wyspecjalizowanych salach. Zagraniczne delegacje opro-
wadza się po Wawelu lub zaprasza na najlepsze teatralne 
spektakle lub festiwale kulturalne. Potem gości zostawić 
można w jednym z dziesiątek luksusowych hoteli, by biz-
nesowy sukces świętować w najlepszych klubach w Polsce.

Wartość Krakowa jako miasta biznesu doceniły już wiel-
kie światowe marki. Co zupełnie nie dziwi, gdyż jest on 
jednym z większych magnesów inwestycyjnych Europy 
środkowej. Do największych jego atutów zaliczyć można 
doskonałą komunikację, rozwiniętą miękką infrastruk-
turę i najlepiej wyedukowany kapitał ludzki. Na tle in-
nych miast krakowski biznes charakteryzuje się dynami-
ką, profesjonalizmem i wysokim kapitałem zaufania. 

W Polsce jest 5 miast, w których warto robić interesy.  Kraków jest najprzyjaźniejszym z nich.
There are five cities where it is worth to do business in Poland.

 Cracow is the most friendly out of them.

About Cracow

www.drukarniazwiazkowa.pl

Among features, which can be read in each tourist guide, 
we can distinguish: center of art and culture, class and 
prestige, history and tradition. It is a showcase of that 
royal city.

And how is it like to run business in Cracow? 
A day starts from a cup of coffee in shadow of historic 
tenement houses and churches. An inspiring climate of 
that ancient city follows our working. People graduated 
from the best Polish higher education institutes come 
for interviews. Business lunches take place in reputable 
restaurants around the city market square. Conferences 
are organized in modern and specialized rooms. Foreign 
delegations are showed around Wawel Castle  or invited 
for the best theatrical performances or cultural festivals. 
Then the guests can be left in one of dozens luxury hotels 
to celebrate a business success in the best Polish clubs.

Cracow as a business city has been appreciated by many 
great world leading branches. It is not surprising because 
that city has been one of the biggest investment magnets 
in Central Europe. Among its greatest trumps we can 
distinguish perfect transportation, developed soft infra-
structure and the best educated human capital. The Cra-
cow business is characterized by dynamics, professional-
ism and high trust capital on background of other cities.



Lokalizacja

Centrum Biurowe Drukarnia Związkowa mieści się w 
sercu Krakowa na ulicy Mikołajskiej. Okiem urbanisty ta 
cześć Krakowa to tak zwane Walking City, co wiążę się 
ograniczeniami transportu kołowego i nastawieniem 
na ruch pieszych. Znaczy to też, że większość ważnych 
obiektów znajduje się w odległości spacerowej – co jest 
dużym atutem tej lokalizacji. 

Location
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The Drukarnia Związkowa Office Centre (Union Print-
ing House Office Centre) is situated in Cracow’s heart at 
Mikołajska Street. By an urbanist’s eye, that part of Cra-
cow is so called „walking city” – a walking part of the city. 
It is connected with limitation of wheel transport and at-
titude to pedestrian traffic. It also means that majority 
of important objects can be found in a walking distance 
– what is a great trump of such location. 

Parkingi / Car parks Hotele (4- i 5-gwiazdkowe) / Hotels (4-stars and 5-stars)P H



Lokalizacja
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     Pieszo:
Ulica Mikołajska to arteria łącząca Rynek Główny z Plan-
tami. Ulica jest krótka, co sprawia, że dosłownie na wy-
ciągnięcie ręki dostępne są wszystkie atuty Krakowskie-
go centrum:
- kawiarnie: najbliższa to luksusowa Paparazzi Cafe, nie-
opodal puby i kawiarnie na ulicy św. Tomasza,
- hotele: Hotel Amadeus, Hotel Gródek, Hotel Wit Stwosz, 
Hotel Mikołaj
W spacerowej odległości jest przyległa do dworca Galeria 
Krakowska - co umożliwia łatwe dokonanie podstawo-
wych sprawunków, bez wsiadania do samochodu.

     Komunikacja miejska:
W bezpośredniej odległości znajdują się dwa wielkie 
ogniska komunikacji miejskiej:
- przystanek Poczta Główna (linie tramwajowe: 1, 7, 10, 
13, 19, 24, 40; linie autobusowe: 124, 152, 424, 502, 522)
- przystanek Dworzec Główny (linie tramwajowe: 2, 4, 7, 
10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 40)

     Dojazd samochodem:
Dojazd do centrum Krakowa samochodem możliwy jest 
od strony północnej i zachodniej z ulicy Pawiej (zjazd z 
Alei 29 Listopada), od strony wschodniej przez ul. Lubicz 
(z Ronda Mogilskiego), od strony południowej przez uli-
ce: Kalwaryjska, Krakowska, Dietla, Wielopole. Informa-
cję o miejscach parkingowych możesz znaleźć w zakład-
ce Parkingi.

     Komunikacja kolejowa i lotnicza:
W odległości do 5 minut piechotą znajduje się Dworzec 
Główny, węzeł komunikacji kolejowej na całą Polskę - 
również na Lotnisko w Balicach.

Location

www.drukarniazwiazkowa.pl

     On foot:
The Mikołajska Street is an artery joining Rynek Główny 
with Planty. That street is short, what causes that all 
trumps of Cracow center are available at hand. Those 
trumps are: 
- cafes: the closest one is luxury Paparazzi Cafe, nearby 
pubs and cafes at Św. Tomasz Street, 
- hotels: The Amadeus Hotel, the Gródek Hotel, the Wit 
Stwosz Hotel, the Mikołaj Hotel 
Galeria Krakowska (Cracow’s shopping center) being ad-
jacent to station ca be found in a walking distance, so it 
enables you to buy some basic articles without necessity 
of getting into a car.

     Public transport:
Two large centers of public transport can be found in a 
direct distance:
- the Poczta Główna stop (tram lines: 1, 7, 10, 13, 19, 24, 
40) 
- the Dworzec Główny stop (tram lines: 2, 4, 7, 10, 12, 13, 
14, 15, 19, 20, 24, 40; bus lines: 124, 152, 424, 502, 522)

     Access by car:
Access by car to the Cracow Center is possible from the 
northern and western sides from the Pawia Street (exit 
from Aleja 29 Listopada), from the eastern side through 
the Lubicz Street (from Rondo Mogliskie), from the south-
ern side  through Kalwaryjska Street, Krakowska Street, 
Dietla Street and Wielopole Street. Information concern-
ing parking places is available in “Car parks” part.

     Rail and air transport:
Dworzec Główny (the Main Station) - the railway junc-
tion for whole Poland area - can be found in a 5 minutes 
walking distance, it includes also transport into Balice 
Airport.  
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Sam budynek i ulica Mikołajska znajdują się w strefie B 
ograniczonego parkowania, co znaczy, że obowiązuje ab-
solutne pierwszeństwo pieszych, maksymalna prędkość 
pojazdów wynosi 20 km/h, a parkowanie dozwolone jest 
tylko w miejscach oznaczonych. Jednak znalezienie miej-
sca parkingowego jest tylko pozornie trudne. Polecamy 
skorzystanie z dowolnej z poniższych opcji.

1. Możliwe jest pozostawienie samochodu przy ulicy We-
sterplatte (ciągnącej się wzdłuż Plant, już w strefie C) po 
zakupieniu karty w parkomacie (cena około 3PLN/godzi-
na). Stosunkowo niedaleko ul. Mikołajskiej, znajduje się 
też parking przy Teatrze im. Słowackiego.

2. Najbliższe płatne parkingi strzeżone znajdują się przy:
    a. Hotelu Wyspiański przy Westerplatte, (50PLN/doba)
    b. Hotelu Monopol na ulicy świętej Gertrudy, (50PLN/
doba)
    c. Hotelu Holiday Inn na ulicy Wielopole (7PLN/godzi-
na; 70 PLN/doba)

W planach zagospodarowania przestrzeni miejskiej jest 
wielopoziomowy parking podziemny na ulicy Kopernika.

3. Z dalszych miejsc postojowych dostępny jest parking 
nad Galerią Krakowską - wjazd od ulicy Pawiej, a także 
nad Dworcem Głównym - wjazd od ulicy Pawiej lub Wita 
Stwosza (pierwsza godzina - bezpłatna, druga 2PLN, każ-
da kolejna 4PLN). 

www.drukarniazwiazkowa.pl

The building itself and the Mikołajska Street are in the B 
zone of limited parking, what means that there pedestri-
ans have absolute priority, maximum vehicles speed is 20 
km/h and parking is permitted only in appointed places. 
However, finding a parking place is only apparently dif-
ficult. We recommend you to use one of the options men-
tioned below:

1. It is possible to leave your car at Westerplatte Street 
(extending along Planty, in the C zone) after buying a 
special card in a park machine (price about 3PLN/hour). 
A car park near Słowacki Theatre is relatively close the 
Mikołajska Street. 

2. The closest paid attended parking lots can be found 
near:
    a.  The Wyspiański Hotel near Westerplatte Street, 
(50PLN/day )
    b. the Monopol Hotel at Świętej Gertrudy Street, (50PLN/
day)
    c. the Holiday Inn Hotel at Wielopole Street (7PLN/
hour; 70 PLN/day)

A multilevel underground car park at Kopernika Street 
exists in plans of developing the city area.   

3. According to further parking places, it is available: 
parking lot above Galeria Krakowska – entrance from 
Pawia Street, and above the Dworzec Główny (Main Sta-
tion) – entrance from Pawia Street or Wit Stwosz Street 
(free parking for the first hour).
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Basement 
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Idealne miejsce na: pub, klub muzyczny,
restauracja

Szukasz lokalu dla najlepszego klubu lub pubu w mieście? 
Jeżeli tak to mamy dla ciebie doskonałe miejsce. Piwnica 
naszego Centrum Biurowego przy ulicy Mikołajskiej.
Olbrzymie podziemne pomieszczenie na ponad 500 m2, 
bez trudu zmieści tłum gości, a nawet pozwoli wynajmo-
wać sale pod większe wydarzenia. Zmieszczą się tu loże, 
stoliki, sala taneczna, bar oraz całe zaplecze konieczne, 
by lokal sprawnie działał.

Doskonałe umiejscowienie w turystycznym sercu Krako-
wa sprawi, że na pewno nie będziesz narzekał na brak 
ruchu. Jak wiemy w centrum Krakowa zapotrzebowanie 
na luksusowe puby i restauracje jest niemal niewyczer-
pane, a ulica Mikołajska to tłumnie uczęszczany szlak 
spacerowy.

Bliskie sąsiedztwo licznych hoteli i hosteli oznacza, że ich 
goście mogą być również Twoimi klientami. Nie wspomi-
namy już nawet o kolejnych piętrach naszego Centrum 
Biurowego, pełnych dynamicznie działających firm, któ-
rych pracownicy uczynią twoje miejsce ulubionym miej-
scem relaksu po pracy.

Ale lokalizacja i rozmiary to tylko część atutów tego wy-
jątkowego miejsca. Dla lokalu najważniejszy jest przecież 
niepowtarzalny klimat i wyjątkowa atmosfera. Jeżeli 
zdecydujesz się na współpracę z nami, możesz liczyć na 
wszechstronną pomoc przy aranżacji wnętrza. Pomoże-
my ci stworzyć miejsce z charakterem, które odciśnie ślad 
na imprezowej mapie Krakowa. Lokal posiada wszystkie 
uzgodnienia branżowe, a także spełnia wymogi Sanepidu 
dla pełnej produkcji gastronomicznej.

Ideal for: a pub, a music club, a restaurant 

Are you looking for a premises for your restaurant or a 
club? If yes, we have a perfect place for you. It is a low 
ground floor of our Office Centre at Mikołajska Street.
A huge underground room has an area bigger than 500 
m2 and you are able to entertain a lot of guests there. It 
can even let you rent rooms for any bigger events. You can 
put boxes, tables, a dancing room, a bar and all the neces-
sary back-up facilities for efficient and competent acting 
of your premises.

The ideal location in the right center of Cracow causes that 
you certainly will not complain about lack of movement. 
As we know, a demand for luxury pubs and restaurants 
in Cracow center is almost inexhaustible, and Mikołajska 
Street is a walking trail being frequently visited in great 
numbers.

The close neighborhood of numerous hotels and hostels 
means that guests staying there can become your cus-
tomers. We do not even mention about three floors of our 
Office Centre being full of different dynamically acting 
companies, workers of whose can make your place a fa-
vorite place of relax after work.

However, location and scopes make only a part of trumps 
of that extraordinary place. The most important features 
for any premises is its unique atmosphere. If you make up 
your mind to cooperate with us, you can count on com-
prehensive assistance during arrangement of your inte-
rior. We will help you to create a place with a character 
leaving its trace on Cracow’s society map. The premises is 
equipped with all branch arrangements and it also fulfills 
all requirements for the full gastronomical production. 
Those requirements are demanded by the Polish Sanitary 
and Epidemiological Station.

Piwnica Basement 

www.drukarniazwiazkowa.pl
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Idealne miejsce na: spa, salon fryzjerski, gabinet 
kosmetyczny, usługi medyczne

W odnowionej kamienicy Drukarni Związkowej znajdzie 
się miejsce nie tylko dla biznesu, ale również dla zdrowia 
i urody.

Chcemy zaoferować Ci przestronne pomieszczenia (nawet 
do 170m2), gdzie znajdzie się miejsce dla kosmetyczki, 
usług fryzjerskich, zabiegów, medycyny kosmetycznej, a 
nawet solarium. Nasze nowoczesne wnętrza pomieszczą 
wszystkie te stanowiska. Możesz liczyć na naszą pomoc 
i pełną współpracę przy aranżacji - a warto dodać, że 
otwarte przestrzenie możemy zagospodarować, jak tylko 
sobie życzysz.

Nasze Centrum Biurowe znajduje się w bliskim sąsiedz-
twie Rynku Głównego. Dla tej specyficznej branży usług to 
doskonała lokalizacja.

Prestiżowe umiejscowienie daje możliwość obsługi tury-
styki i biznesu. Szyld widoczny na trasie spacerowej za-
pewni międzynarodową klientelę, która chętnie płaci za 
najwyższą jakość usług. Ten atut wzmacnia jeszcze bez-
pośrednia bliskość hoteli, z których żaden nie dysponuje 
własnym SPA, co pozwala na obsługę ich gości właści-
wie na wyłączność. Do tego łatwy dojazd, bliskość Rynku 
Głównego i Galerii Krakowskiej – to wszystko atuty, które 
ściągną klientki właśnie do Twojego salonu.

Ideal for: a spa, a beauty and health care, a hair 
salon, medical services 

Your beauty parlor in Cracow center? Why not?
In the redecorated tenement house of Drukarnia 
Związkowa is place not only for business, but also for 
health and beauty.

We would like to offer you spacious rooms (even up to 
170m2), where you can find a place for a beautician, for 
hair salon, for beauty treatments, for cosmetic medi-
cine and even for a  solarium. Our modern interiors have 
enough space for all those positions. You can count on our 
assistance and full cooperation at arrangement – and it is 
worth adding that we can develop the open spaces as you 
wish and fully for your disposal.

Our Office Centre is situated in the close neighborhood to 
Rynek Główny (Main Market Square). It is the perfect lo-
cation for that specific services branch.

The prestigious location gives wide range of possibilities 
for tourism and business services. A signboard being vis-
ible at a walking trail will assure international customers 
who eagerly pays for the highest quality of services. That 
trump is additionally strengthened by a direct proxim-
ity of hotels, none of which has its own SPA, what allows 
for exclusive, complex serving their guests. To all those 
features we can add an easy access, proximity of Rynek 
Główny and Galeria Krakowska (Cracow Shop Center). All 
of them are trumps that will bring customers directly to 
your salon.

Parter Ground floor 

www.drukarniazwiazkowa.pl
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Idealne miejsce na: usługi finansowe, consulting, 
biuro księgowe

Jeśli Państwa firma działa w szeroko rozumianej branży 
finansowej lub doradczej, oprócz kompetencji, ważne jest 
zaufanie. Chcemy zaoferować Państwu nowoczesne biu-
ra w samym centrum Krakowa. Biuro w takiej lokalizacji, 
w pięknie odrestaurowanej kamienicy z pewnością po-
głębi zaufanie klientów do Państwa firmy.

Centrum Biurowe Drukarnia Związkowa to nowoczesny 
kompleks biurowy założony w odremontowanej kamie-
nicy nieopodal Rynku Głównego. W przeciwieństwie 
do innych kamienic w podobnej lokalizacji, Drukarnia 
Związkowa charakteryzuje się dużymi, otwartymi prze-
strzeniami (nawet do 170m2), które mogą być dzielone 
na mniejsze pomieszczenia. Pozwala to dostosować biura 
do indywidualnych potrzeb nabywców.
Oferujemy jedynie biura kwalifikujące się do klasy A. 
Znaczy to, że możecie Państwo liczyć na najwyższy stan-
dard na rynku przestrzeni biurowej. Biura wygodne, 
funkcjonalne, nowoczesne i bezpieczne. A przede wszyst-
kim: eleganckie.

Lokalizacja w ścisłym centrum Krakowa idealnie nadaje 
się na reprezentatywną siedzibę nastawioną na kontakt 
z klientem. Odnowiona elewacja wyróżnia budynek spo-
śród sąsiedztwa, a wnętrza wykończone w nowoczesnym 
stylu, podkreślają, że o biznesie mówi się tutaj poważnie. 
Nasze biura to prestiżowy atut, który upewni Państwa 
klientów, że ich pieniądze są w dobrych rękach. 

Ideal for: financial services, a consulting,
an accounting office 

We would like to suggest you establishing an office in 
our Drukarnia Związkowa Office Centre. Our offices are 
situated in the right heart of Cracow at Mikołajska Street. 
Such a location is a source of prestige, which attracts 
respectable customers. Comfortable access and perfect 
city transit system cause, that Drukarnia Związkowa is a 
good place for an office.

Our Office Centre is a modern A Class building, fulfilling 
high quality standards. You can count on all solutions 
raising work comfort, which could be expected from 
modern office blocks.
We offer spacious offices with open arrangement (even 
up to 170m2). It means that an office area could be freely 
divided into departments, boxes or singular work sta-
tions.

We are willing to help you in arrangement and finishing 
your future office space for pleasant and efficient work. 
We take care of comfort and functionality of work sta-
tions, including suitable quantity of telephone lines and 
fast internet links.  

Piętro I 1st floor 
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Idealne miejsce na: front office korporacji,
siedziba stowarzyszenia

Pragniemy zaproponować Państwu założenie siedziby w 
naszym Centrum Biurowym Drukarnia Związkowa.

Oferowane przez nas biura mieszczą się w ścisłym ser-
cu Krakowa. Ul. Mikołajska to prestiżowa lokalizacja do-
skonale nadająca się na reprezentatywną siedzibę firmy. 
To miejsce idealne to organizacji spotkań biznesowych i 
kontaktu z klientem. Obecność marki w centrum miasta 
podkreśli jej prestiż.

Centrum Biurowe Drukarnia Związkowa to świeżo od-
remontowana kamienica. Różni się jednak od ciasnych 
kamienic mieszkalnych dostępnych w tej okolicy, tym, 
że oferuje duże otwarte biura, które można dowolnie za-
adaptować na potrzeby firmy. Zmieszczą się tu gabinety, 
sala konferencyjna i sekretariat.

Cała kamienica odremontowana została, tak że spełnia 
wymogi klasy A dla przestrzeni biurowej. Znaczy to, że 
oferuje wszystkie atuty nowoczesnych, wysokich biu-
rowców. W przeciwieństwie do nich jednak, nie znajduje 
się na obrzeżach miasta.

Lokalizacja w ścisłym centrum Krakowa idealnie nada-
je się na reprezentatywną siedzibę nastawioną na kon-
takt z klientem. Odnowiona elewacja wyróżnia budynek 
spośród sąsiedztwa, a wnętrza wykończone w nowocze-
snym stylu, podkreślają, że o biznesie mówi się tutaj po-
ważnie. Biuro w Centrum Biurowym Drukarnia Związko-
wa, może być prestiżowym atutem dla Państwa firmy. 

Ideal for:  a corporation front office,
an association’s seat 

We suggest you to establish a seat in our Drukarnia 
Związkowa Office Centre.

The offices, which we offer, are situated in the right cen-
ter of Cracow. Mikołajska Street is a prestigious location 
which perfectly fits for representative seat of a company. 
Its an ideal place for business meetings and contact with 
a customer. Presence of a branch in the city center will 
emphasize its prestige.

The Drukarnia Związkowa Office Centre is a new reno-
vated tenement house. Hoxever, it differs from small resi-
dential tenement houses being available in that neigh-
borhood , as it offers large open offices, which can be 
randomly adapted for a company necessities. You can put 
study rooms, a conference room and a secretary’s office 
there.

The whole tenement house was redecorated in such a 
way, that it fulfills requirements of the A class for an of-
fice area. It means that it offers all trumps of modern, 
high office blocks. However, to the contrary, it is not situ-
ated in the outskirts.

The location in the right center of Cracow perfectly fits 
for representative seat being customer – minded. The 
redecorated facade distinguishes the building out of its 
neighborhood, and interiors, being finished in the mod-
ern style, emphasize serious character of business nego-
tiations being held here. 

Piętro II 2nd floor 
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Piętro III 3rd floor
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Idealne miejsce na: agencja reklamowa,
agencja interaktywna, biuro architektoniczne

Kreatywna praca potrzebuje kreatywnej przestrzeni. 
Dlatego po pierwsze pragniemy zagwarantować Państwa 
firmie przestronne biura w nowoczesnej, odremontowa-
nej kamienicy. Oferowane pomieszczenia mają nawet do 
170 m2. To wystarczająca przestrzeń na stanowiska pra-
cy dla kilku działów, a nawet salę konferencyjną.

Atmosfera Starego Miasta i biznesowy klimat naszego 
biurowca, na pewno udzieli się Państwa pracownikom. 
Nawet te żmudne okresy pracy mijać będą szybko i bez-
stresowo.

W Krakowie skupia się życie branży reklamowej z całego 
regionu. Miesiąc w miesiąc odbywają się liczne spotka-
nia, konferencje i szkolenia – to wiedza, know-how, ko-
neksje i znajomości na wyciągnięcie ręki.

Miejsce miejscu nierówne. Specjalistom od marketingu i 
reklamy nie musimy mówić, jak ważna w kontaktach z 
klientami jest siedziba firmy. Prestiżowa lokalizacja oraz 
piękna architektura Drukarni Związkowej pozostawią w 
klientach wrażenie, że mają do czynienia z poważnym i 
kreatywnym wykonawcą. A to zaowocuje cennymi zlece-
niami.

Kreatywni wiedzą: inspiracji nigdy za dużo. Centrum 
Krakowa z wszystkimi swoimi słynnymi kawiarniami, 
galeriami i księgarniami to inkubator doskonałych po-
mysłów i wylęgarnia talentów. Zebranie kreatywnego 
teamu to również nie problem. Najlepsze szkoły wyższe 
sprawiają, że w Krakowie można wyjść na ulicę i rzucić 
czapką w dowolną stronę, a wyląduje na głowie zdolnego 
copywritera, programisty, albo accounta.

Ideal for: an advertising agency,
an architect office 

A creative work needs a creative space. Therefore, firstly 
we wish to guarantee you spacious offices in a modern, 
renovated tenement house. The rooms being offered are 
even up to 170 m2 big. It is a sufficient space for work sta-
tions for several departments and even for a conference 
room.

The Old City atmosphere and business climate of our of-
fice block will be, for sure, infectious to your workers. 
Even arduous work periods will be passing in a fast and 
stress-free way.

A life of an advertising industry from all over the region 
focuses in Cracow. Numerous meetings, conferences and 
trainings take place every month. It is knowledge, know 
– how, connections and acquaintances being available at 
hand.

Places are inconsistent. Marketing and advertising spe-
cialists know very well how important is a company 
seat in the customers contact point of view. The presti-
gious location and beautiful architecture of Drukarnia 
Związkowa will leave at your customers an impression 
that they deal with a respectable and creative entrepre-
neur. In the future it will bear fruit of precious contracts.

Being creative with knowledge: never too much inspira-
tion. The Cracow center together with its famous cafes, 
shop centers and book stores means an incubator of per-
fect ideas and a hotbed of talents. No problem there is col-
lecting any creative team. The best tertiary-level schools 
cause, that in Cracow you can go out and throw your cap 
at a random place and it will land on a copywriter’s, a pro-
grammer’s or an accountant’s head. 

Piętro III 3rd floor



www.drukarniazwiazkowa.pl





ul. Mikołajska 13, 31-027 Kraków
www.drukarniazwiazkowa.pl

E-mail: office@drukarniazwiazkowa.pl
Tel. 12 415 97 16


