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Textorial Park II

Witamy w centrum wydarzeń
Welcome to the center of events

Textorial Park II

W centrum Europy
At the Heart of Europe

Łódź jest miastem kosmopolitycznym, budowanym na historii
czterech kultur. Dziś ponownie
słychać na jej ulicach gwar obcych języków.

Łódź is a cosmopolitan city, built
on the history of four cultures.
Today, again, the city is buzzing
with life and foreign languages
spoken across its many streets.

Rozwój sektora biurowego,
swobodna atmosfera i korzystne położenie w centrum Europy
sprawiają, że Miasto Włókniarzy
staje się przyczółkiem dla rzeszy
nowych, ale też dawnych mieszkańców.

The development of the city’s office sector, its relaxed urban atmosphere and its great location
at the geographic centre of the
continent, turn the original hub
of textile manufacturers into an
attractive destination of choice
for both new groups of inhabitants as well as those who have
lived in Łódź for generations.

Bliskość Łodzi do stolicy kraju (zaledwie 140 kilometrów)
sprawia, że coraz częściej także
i stamtąd wracają łodzianie, którzy wyjechali kiedyś w poszukiwaniu pracy.
Siatka połączeń lotniczych, kolejowych i autostradowych ułatwia
podróże krajowe i międzynarodowe.
Położenie miasta na przecięciu
europejskich tras autostradowych
sprawia, że Łódź zajmuje wyjątkowe miejsce na mapie Europy.
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Łódź to trzecie pod względem liczby mieszkańców miasto w Polsce.
W ostatnich latach w mieście
znacząco wzrosła liczba zatrudnionych w sektorze kreatywnym
i naukowym z 7 tys. do 11 tys.
pracowników. Ta liczba stale rośnie, co sprawia, że obecnie Łódź
jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków pracy w Polsce.

The nearness of Łódź to the
country’s capital, situated only
140 kilometres away, is attracting
commuters and re-locators to the
city and providing a growing level
of economic interaction.
The broad network of air, railroad
and motorway connections, has
made the comfort of travelling
much higher, for both domestic
and international travel.
The location of the city at the
crossroads of European motorways places Łódź in a very special
position on the map of Europe.
Over the past few years, the number of people employed in the creative and science sectors has gone
up from 7,000 to 11,000 employees.
The number keeps growing, which
makes today’s Łódź one of the fastest growing job markets in Poland.

Położenie miasta na
przecięciu europejskich tras
autostradowych sprawia,
że Łódź zajmuje wyjątkowe
miejsce na mapie Europy
The location of the city at the
crossroads of European motorways
places Łódź in a very special position
on the map of Europe

700 tys. mieszkańców
Łódź to trzecie pod względem liczby
mieszkańców miasto w Polsce
700,000 inhabitants
Łódź is the 3rd largest city in Poland
in terms of population
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75 tys. studentów
blisko 20 tys. absolwentów rocznie
75,000 students
about 20,000 graduates every year

Kapitał młodości
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The Youth Capital

Łódź przeżywa obecnie swoją
drugą młodość. Jej źródłem jest
rosnący popyt na wysokiej jakości powierzchnie biurowe, który
podąża za rozwojem branży nowoczesnych usług biznesowych:
BPO, SSC, ITO, R&D. To napędza
miasto.

Łódź is currently experiencing its
back-in-vogue period. The city’s
growing demand for high-quality
office spaces is very much in line
with the developments across
modern-services sectors (BPO,
SSC, ITO, R&D), i.e. the driving
forces of the city’s success.

Koniunktura Łodzi bazuje na
dobrej współpracy z ośrodkami akademickimi, które co roku
dostarczają miastu nowych sił
witalnych – kilku tysięcy dobrze
wykształconych pracowników.
Największe łódzkie uczelnie: Politechnika Łódzka i Uniwersytet
Łódzki współpracują z nowoczesnym biznesem.

The good market situation in Łódź
is based on cooperation with academic centres, which are the
source of additional positive energy: the availability of several thousand well-educated employees.
The biggest academic centres in
Łódź cooperate directly with the
city’s modern business, including
the Łódź University of Technology
and the University of Łódź.

Miasto korzysta z tego kapitału.
Znakomitym przykładem udanej
współpracy biznesu z edukacją
jest Centrum Transferu Technologii – działająca przy uczelni
pierwsza w kraju spółka celowa,
której zadaniem jest komercjalizacja technologii stworzonych
w murach Politechniki Łódzkiej.
To buduje relacje.

The city takes advantage of this human capital. An excellent example
of effective cooperation between
business and education is the city’s
Technology Transfer Centre, the
first special purpose vehicle (SPV),
operating within the university
framework, whose job is to commercialise technologies developed
by the Łódź University of Technology. This is how relations are built.
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Wieża remizy góruje nad zabudową Księżego Młyna - łódzkiego imperium Karola Scheiblera
The building towers above the historic premises of Księży Młyn, Karol Scheibler’s original empire

Miasto Nowych
Włókniarzy
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The City of New Textile
Manufacturers

Odrestaurowana wieża zabytkowej remizy to jeden z łódzkich
symboli. Wieża góruje nad zabudową Księżego Młyna – łódzkiego imperium Karola Scheiblera,
którego historia sięga 1855 roku.

The renovated tower of the historic fire station is one of the city’s
landmarks. The building towers
above the historic premises of
Księży Młyn, Karol Scheibler’s original empire, dating back to 1855.

Król bawełny zapewnił Łodzi czołowe miejsce w Europie w dziedzinie przemysłu włókienniczego. Dla swoich pracowników
obok fabryk zbudował samowystarczalne osiedle, będące swego
rodzaju miastem w mieście.

The city’s cotton king, as he was
referred to, turned Łódź into a leading textile-industry destination in Europe. To provide living
quarters for his employees, Scheibler would build self-sustainable
housing estates. In effect, they
were cities within cities.

Z nowoczesnej wersji tej idei
czerpie Textorial Park II. Śródmiejska przestrzeń z klimatycznymi zakątkami Księżego Młyna,
w otoczeniu ceglanych magazynów tekstylnych i nowych budynków, tworzy atrakcyjne miejsce
pracy i relaksu w stylu slow.

Textorial Park II is, in many respects, a modern incarnation of
the original concept; an inner city
space with atmospheric corners
of the Księży Młyn area, surrounded by the brick-made facades of
the textile warehouses, while the
new buildings contribute to the
development of attractive spaces for both work and relaxation,
very much in the spirit of slow-life trends.
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3,9 km (49 min pieszo od textorialu)
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2,5 km (31 min pieszo od textorialu)
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Manufaktura
4 km (51 min pieszo od textorialu)
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Lokalizacja bez kompromisów

Textorial Park II

Atuty lokalizacji:

A great location, without compromising

Historyczny charakter miejsca – bogate tradycje
Obszar o dużym potencjale miastotwórczym
Bliskość centrum Łodzi, a jednocześnie położenie w pobliżu
terenów zielonych sprawia, że
w sąsiedztwie Textorial Park II
pojawią się modne lofty i restauracje. Dzięki St. Paul’s Developments powstają tu także biura,
a niebawem – również atrakcyjna
przestrzeń publiczna z piekarnią
typu bread&wine, restauracjami,
lokalnym targiem warzywnym,
studiem kulinarnym. Planowany
jest nawet oddział miejskiej biblioteki.
„Ponad 70 proc. respondentów,
pracujących w obiektach certyfikowanych, jest zadowolonych
z bliskiego położenia punktów
usługowych.”
Raport z badań
„Zdrowe Zielone Biura”
PLGBC

Rozpoznawalna marka Księżego Młyna

The proximity of the centre of
Łódź, combined with the abundance of green areas, will make
the neighbourhood of Textorial
Park II more and more popular
as a location for fashionable loft
apartments and restaurants.
Thanks to St. Paul’s Developments, new offices are being built
here, soon to be expanded by attractive public spaces, a bread &
wine bakery, fashionable restaurants, a local vegetable market
and a cooking studio. A division
of the municipal library is also
planned.
„Over 70% of respondents working in certified facilities are satisfied with the proximity of multiple services.”
Excerpt from
“Zdrowe Zielone Biura”
(a PLGBC survey).

Bogata baza mieszkaniowa dla pracowników –
dworzec
Łódź fabryczna

lofty, rewitalizowane famuły
park 3 maja

Location (key advantages):
The historic legacy of the place and its rich traditions
The entire area shows strong ‘city-forming’ potential
The recognisable brand of Księży Młyn itself

ec1 łódź-miasto
kultury

The rich residential offer for employees: loft apartments,

park im. h. sienkiewicza

revitalised „famuły” (multi-family houses built for workers
in a spinning mill)
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Textorial Park II

Park Źródliska – 1 min spacerem
Palmiarnia Ogrodu Botanicznego – 5 min spacerem
Park Nad Jasieniem – 10 min spacerem
Park Źródliska – 1 minute on foot
Palm House (Botanical Garden) – 5 minutes on foot
Park Nad Jasieniem – 10 minutes on foot

Z natury zielony
Green by nature
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Aż 630 ha parków i przeszło 1700 ha innych terenów zielonych tworzy płuca miasta.
Over 630 hectares of parks and over 1700 hectares of other green areas are the city’s lungs.

Łódź należy do najbardziej zielonych miast w Polsce. Aż 630 ha
parków i przeszło 1700 ha innych
terenów zielonych – nie wliczając
w to lasów – tworzy zielone płuca miasta.

Łódź is among the greenest cities
in Poland. Over 630 hectares of
parks and over 1700 hectares of
other green areas are the city’s
lungs, over and above the areas
covered by forests.

Projekt Textorial Park II włączy
się w ten ekosystem. Na jego
klimat będą wpływały zaprojektowane indywidualnie przez Pracownię Architektury Krajobrazu
Land-Arch tereny zielone, sąsiadujące z terenami miejskimi,
na czele z najstarszym w Łodzi
Parkiem Źródliska.

Textorial Patk II will become part
of this ecosystem, with its unique
green areas, developed by Pracownia Architektury Krajobrazu
Land-Arch (a landscape development agency). It will be situated
in the neighbourhood of the city’s
green areas, in particular, the oldest
park in Łódź called Park Źródliska.

Zieleń za oknem zwiększa aktywność mózgu, a zarazem obniża częstotliwość bicia serca
nawet w trudnych sytuacjach.
Potwierdza to, jak korzystnie przyroda wpływa na naszą
sprawność intelektualną.

The proximity of nature boosts
brain activity as well as reduces
heartrate in challenging situations. This simple fact emphasises the correlation between
natural environment and physiological reactions to stress. Nature
also has a beneficial influence on
our intellectual activity.

BUDUJEMY
PRZYSZŁOŚĆ,
PAMIĘTAJĄC
O HISTORII
WITH HISTORY
IN MIND

Karol Scheibler

WE ARE BUILDING
THE FUTURE

Czerpiemy z tradycji
miejsca

Drawing from the traditions
of the location

Textorial Park II to kontynuacja
sukcesu zespołu biurowego Textorial Park z 2008 roku. Projekt zakłada 26 tys. m 2 powierzchni do
wynajęcia oraz 2000 miejsc pracy.
Architekci z pracowni Horizone
Studio nawiązali do przemysłowej historii miejsca. Krzywizny
elewacji przywołują na myśl pofałdowany materiał, a pionowe
żaluzje nawiązują do nici tkackich, których barwy zaczerpnięto
z koloru cegieł na historycznych,
łódzkich budynkach.
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Projekt St. Paul’s Developments
Polska jest jedną z inwestycji
przywracających Księży Młyn
łodzianom.

Textorial Park II represents the
continuation of the success story of our office division team at
Textorial Park, dating back to
2008. The project plan covers
26,000 sq m of office space for
rent and 2000 workplaces.
Architects from Horizone Studio
have created visual references to
the industrial history of the location. The curves on building elevations bring up associations of folded materials, while vertical blinds
allude to threads in the manufacturing process, with colours reminiscent of elevation bricks.
The St. Paul’s Developments Polska investment restores Księży Młyn
back to the inhabitants of Łódź.

Textorial Park II

26 tys. m powierzchni do wynajęcia
2

w budynkach Klasy A
2000 miejsc pracy
347 miejsc postojowych
26,000 sq m of class A office space for rent
2000 workplaces
347 parking spaces

Pijąc kawę w jednej z nowych restauracji na Księżym
Młynie, spacerując między odnowionymi czynszówkami
łódzkiego osiedla, widząc młodych ludzi wokół biurowców
Textorial Park trudno nie odnieść wrażenia, że historia
odradza się w tym miejscu z nową energią. Zależy nam, aby
była to przestrzeń, którą wybiorą najemcy, i w której dobrze
poczują się pracownicy ceniący komfort pracy i wygodę
związaną z dostępnością usług. W swoich działaniach
wdrażamy idee placemakingu, chcemy, aby to miejsce stało
się wyznacznikiem stylu życia i pracy, a Łódź wzbogaciła się
o kolejną, ciekawą przestrzeń miejską.

Anna Banaś,
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prezes St. Paul’s Developments Polska

“Having coffee in one of the new restaurants
at Księży Młyn, walking among the renovated
apartments of a Łódź housing estate, seeing
all the young people around the Textorial Park
buildings, it’s hard not to be under the impression
that the city’s historical legacy has been given
a new life, a new energy. It is important for us
that tenants should like to choose this space and
that it will appeal to employees who value comfort
at work and the convenience of easy access to
a variety of services. Through our actions, we’re
also implementing our placemaking philosophy.
We want this place to set the tone for both lifestyle
and work. In the process, Łódź will be enriched by
yet another interesting urban space. “
Anna Banaś,
CEO, St. Paul’s Developments Polska

Textorial Park II

Inspirujący i oryginalny
Inspiring and unique

Miejska przestrzeń

Textorial Park II

City Space
,

9,000 square metres of an inner city square to relax.

W Textorial Park II powstaną
nie tylko nowoczesne biura, ale
przede wszystkim tętniąca życiem, modna i atrakcyjna przestrzeń publiczna.
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Na dziewięciu tysiącach metrów kwadratowych znajdą się
zielone wyspy otaczające budynki. Plac wypełnią sezonowe
atrakcje, miejskie festiwale,
ogródki, leżaki i huśtawki oraz
plac zabaw dla dzieci. Będzie to
naturalne miejsce spotkań i życia w stylu slow – wystawy, koncerty, pokazy mody – to miejsce będzie tętnić życiem także
w nocy.

Not only new offices will be built
here but, above all, a fashionable, vibrant and attractive public space.
The 9000 square metres of the
investment area will include islands of greenery surrounding
the buildings. The public square
area will be filled with seasonal attractions, city festivities,
gardens, swings, deck chairs as
well as a playground for children.
It will become a natural meeting
space and a slow-life ecosystem
with exhibitions, concerts and
fashion shows. This place will be
teeming with life also late in the
evening.

9 tys. m

2

przestrzeni

do odpoczynku

Jedno miejsce, wiele dróg
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One place, many roads

„Coraz więcej ludzi zwraca uwagę na lokalizację biura podczas
decyzji wyboru pracy. Najbardziej
cenione lokalizacje to centra miast
z dużym wyborem udogodnień lokalnych, dobrym transportem publicznym i możliwością dotarcia do
biura na rowerze.”

„More and more people pay attention to office location when deciding about their future workplace.
The most valued locations include
city centres, with a wide choice
of local amenities, reliable public
transport and the possibility to reach their offices by bike.”

Raport z badań
„Zdrowe Zielone Biura”
PLGBC

Excerpt from the
„Zdrowe Zielone Biura”
study by PLGBC
[Green Healthy Offices].

Mniej spalin to lepsza jakość
życia. Dlatego w projekcie przygotowaliśmy miejsce dla użytkowników programu car-sharing
oraz stanowiska do ładowania
samochodów elektrycznych.

Less car combustion means better quality of life. This is why we
have secured a special space for
the car-sharing programme as
well as a few electric-car charging stations.

Dzięki mobilnej aplikacji dla
użytkowników Textorial Park II
będziemy zliczać zielone kilometry pokonane zrównoważonymi
środkami komunikacji i przeliczać je na nagrody w naszym
programie typu Miles&More.

Thanks to a dedicated mobile
app developed for Textorial Park
II, we will be able to count green
miles travelled on sustainable
public transport and recalculate
it to prizes in our Miles & More
programme.

Każdego dnia na ulice Łodzi
wyjeżdża 360 autobusów i 240
tramwajów. Przystanki zlokalizowane wokół Textorial Park
ułatwią codzienną komunikację.

Every day, 360 buses and 240
trams operate on the streets of
Łódź. Their stops are located
around Textorial Park , making
daily commuting much easier.

Textorial Park II

Projektując Textorial Park II pomyśleliśmy

Textorial Park II

o tym, co ważne dla przyszłych użytkowników. Łódź posiada już ponad 150 km ścieżek rowerowych. Opracowaliśmy więc szereg udogodnień dla rowerzystów.
In designing Textorial Park II, we have thought about what
matters most for our future users. Łódź already boasts over
150 km of bike paths. This is why we have developed multiple
bicycle amenities.

prysznice dla aktywnych
showers for active people

W Textorial Park II
planowana jest stacja
Łódzkiego Roweru Publicznego
The development plans include Textorial
Park II hosting one of the stations of the

zadaszone miejsca dla
rowerów na terenie
oraz w garażu podziemnym
roofed spaces for bikes on the premises

live, work, enjoy

as well as in the underground garages

mobilna stacja obsługi rowerów
a mobile bike-maintenance unit

Public City Bike

W 2009 roku car-sharing ograniczył globalną

Textorial Park II

emisję dwutlenku węgla do atmosfery
o 482 170 ton. To połowa całkowitego tonażu
Golden Gate Bridge.
„In 2009, car-sharing reduced global CO2 emissions to the
atmosphere by 482,170 tons. This is half of the total tonnage
of Golden Gate Bridge.”

Puste miejsce w Twoim
samochodzie nic nie odpowie.

że car-sharing poprawia ich codzienne
live, work, enjoy

samopoczucie.

“81% of blablacar users claim that car-sharing
improves their daily sense of well-being.”

Mapa ciepła opracowana na podstawie aktywności biegowej użytkowników aplikacji STRAVA

81% użytkowników BlaBlaCar twierdzi,

Mapa ciepła opracowana na podstawie aktywności biegowej użytkowników aplikacji STRAVA

“An empty place in your car will not talk to you.”

Twoje usługi w Textorial Park

Textorial Park II

Your services at Textorial Park

biblioteka
library

347 miejsc postojowych
347 parking spaces

punkty ładowania
samochodów
elektrycznych

fitness & SPA
paczkomat
parcel locker

10 miejsc parkingowych wyposażonych w punkty
ładowania samochodów elektrycznych
10 parking spaces equipped with charging points for
electric cars

stacja ładowania telefonów
phone charging station

przedszkole

– inwestycja przyjazna rodzinie – możliwość skorzystania
z planowanego w ramach inwestycji przedszkola
kindergarten – family-friendly investment – the opportunity
to use the kindergarten planned as part of the investment
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strefa konferencyjna
– możliwość organizowania spotkań dla
dużej liczby uczestników
conference zone – the possibility of
organizing meetings for a large number of
participants

restauracje
restaurants

car-sharing

bankomat
cash machine

sklepy
shops

dedykowane, uprzywilejowane miejsca postojowe w garażu
podziemnym dla użytkowników platformy systemu car-sharing’u
dedicated, privileged parking spaces in the underground garage for users
of the car-sharing platform

BREEAM EXCELLENCE

Textorial Park II

Wysoka ocena, jaką otrzymał projekt Textorial Park II, to efekt wykorzystania
wielu ekologicznych rozwiązań oraz tworzenia przestrzeni z myślą o wygodzie

BREEAM is a registered trademark of BRE
(the Building Research Establishment Ltd.
Community Trade Mark E5778551).
The BREEAM marks, logos and symbols
are the Copyright of BRE and are
reproduced by permission

Na wczesnym etapie projektowym budynek poddano wstępnej ocenie (precertyfikacji)
przez firmę Sweco Consulting
Sp. z o.o. Inwestycja już na
etapie projektu budowlanego
otrzymała certyfikat BREEAM
Interim Certificate – Design
Stage na poziomie Excellent.

During the early design stages,
the building was put through the
process of pre-certification by
BREEAM Sweco Consulting LLC.
Already at the stage of the construction project development,
the investment has been assessed as “Excellent” (BREEAM Interim Certificate – Design Stage).

Textorial Park jest pierwszym
budynkiem biurowym w Polsce, który uzyskał najwyższą
certyfikację ekologiczną w najnowszym systemie BREEAM
International New Construction 2016.

Textorial Park is the first office building in Poland with the
highest environmental certificate, in compliance with the
newest evaluation system, called BREEAM International New
Construction 2016.

jej użytkowników. Podkreślić należy również fakt, że tak wysoki wynik uzyskała
inwestycja rewitalizowana, a więc taka, która na wstępie posiada dodatkowe
ograniczenia wynikające z już istniejących na działce obiektów. Kluczową rolę
w tym osiągnięciu odegrał zintegrowany proces projektowania prowadzony od
najwcześniejszych etapów inwestycji.
The high grade given to Textorial Park II is the result of the application of
multiple environmentally-friendly solutions as well as developing a space
that has the convenience of its users very much at heart. What also needs
emphasising is the fact that this high grade was given to an investment which
is revitalised, in other words, additional limitations needed to be taken into
account due to pre-existing buildings on the plot. The key role in this process
was played by an integrated design process, from the earliest stages of the
investment.

Projektując zespół biurowy Textorial Park II wzięliśmy pod uwagę wiele aspektów
projektowania zrównoważonego, co pozwoli na obniżenie kosztów przyszłej
eksploatacji budynków. Dotyczy to elementów energooszczędnych instalacji.

Dominik Włodarczyk,

Jak zawsze w naszych projektach, szczególną uwagę zwróciliśmy na nowoczesne

Assessor BREEAM International z firmy SWECO Consulting.
Assessor BREEAM International, representing SWECO Consulting.

rozwiązania przyjazne dla użytkowników, poprawiające ich komfort pracy.
When designing the entire Textorial Park II office complex, we took into account
many aspects of sustainable development, with a view to help reduce costs of
future use and maintenance. This applies to energy-saving solutions of the entire
installation. As always, we have given special attention to solutions that are
user-friendly and improve the overall comfort of work
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Nr certyfikatu:
Certificate No.

Robert Strzeński,

partner z biura architektonicznego Horizone Studio.
Partner, Horizone Studio Architecture Office.

BREEAM-0069-8514

Active design

Textorial Park II

Pracuj ekologicznie, żyj zdrowo

Work green, live healthy

Ruch zwiększa naszą efektywność, kreatywność oraz aktywność społeczną i zawodową.
W efekcie podnosi jakość pracy.
Filozofia active design – biur projektowanych z myślą o zachęcaniu pracowników do zwiększonej
aktywności fizycznej – ma swoje
uzasadnienie ekonomiczne i medyczne.
W Textorial Park II przygotowaliśmy miejsca do ćwiczeń na
świeżym powietrzu oraz szatnie
i prysznice. Na terenie kompleksu powstanie również klub fitness, spa & wellness. Wokół istnieją popularne trasy biegowe,
wystarczy tylko zmienić buty
i wybiec z biura.

Movement makes us more efficient, more creative and more
active, in both social and professional sense. As a result, the quality of our work improves. The
active design philosophy, which
ensures that offices are designed
with a view that employees should feel encouraged to become
more active, has both economic
and health-related benefits.
At Textorial Park II, we have developed special outdoor fitness
locations as well as provided
cloakrooms and showers. Within
the campus, a fitness and a spa
& wellness club will also be built.
Popular jogging routes abound
on all sides of the Park. All you
need to do is change your shoes
and leave the office building.

W budynkach certyfikowanych ponad
90 proc. osób uważa, że ich biuro sprzyja

textorial park

aktywności ruchowej.
Raport z badań
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„Zdrowe Zielone Biura”
“In certified buildings, over 90% of users see their
office space as conducive to active lifestyle.
Excerpt from the
„Zdrowe Zielone Biura”
study by PLGBC [Green Healthy Offices]

PLGBC

Popularne ścieżki biegowe
wokół Textorial Park
przedstawione na mapie
ciepła, opracowanej na
podstawie aktywności
biegowej użytkowników
aplikacji STRAVA
Popular running paths
around Textorial shown on
a heat map, developed on
the basis of running routes
of the STRAVA app users
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Myślimy globalnie, działamy lokalnie
We think globally and act locally

wykorzystamy drewno z lasów o prawidłowym zarządzaniu
środowiskowym gospodarką leśną
we will use the wood coming from forests where environmental forest management policies
are observed

ograniczymy zużycie materiałów nie pochodzących z recyclingu
we will reduce the use of unrecycled materials

naszym priorytetem jest wykorzystanie materiałów regionalnych
our priority is to use regional materials

responsible
sourcing

80% materiałów izolacyjnych posiada certyfikację
„responsible sourcing”
80% of insulation materials used have “responsible sourcing” certificates

zgromadzimy wodę opadową w zbiornikach retencyjnych
deszczowych i wykorzystamy ją do podlewania zieleni i zasilania
spłuczek w toaletach
we will collect rain water in retention reservoirs and use it for watering greenery
and supplying toilet flushers

stwarzamy przestrzeń - w centrum zespołu powstanie zielony
dziedziniec
we will open up to the surrounding space with a green courtyard situated right in the centre
of the complex

efektywność energetyczną

Textorial Park II

zielone dachy zwiększą zdolność retencji wody deszczowej oraz

green roofs will increase the retention capacity for rain water as well as the overall energy efficiency

Zielone biura
Green Offices

Za dobre samopoczucie pracowników Textorial Park II odpowiadać będzie złożony system urządzeń technicznych i rozwiązań
polepszających komfort pracy.
Nie widać ich, nie słychać, ale
czuć ich obecność.
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To one odpowiadają za naszą
efektywność w czasie pracy i dobre samopoczucie po powrocie
do domu. W Textorial Park II środowisko pracy zostało stworzone
od podstaw, zgodnie z najwyższymi standardami certyfikacji
ekologicznej, aby każdy czuł się
swobodnie.

optymalna szerokość traktów
biurowych, pozwalająca
na nieograniczony dostęp
do światła dziennego dla
wszystkich miejsc pracy
optimum width of office pathways
allowing for unrestricted access
to daylight, across the entire
workspace area

A complex network of technical
facilities and tailored solutions
responsible for better comfort at
work will contribute to the employees’ sense of well-being. You
cannot see them, or hear them,
but will definitely experience the
benefits of their existence.

materiały wykończeniowe
o niskim poziomie
emisji lotnych związków
organicznych – będzie
ładnie i zdrowo
finish materials with low
emissions of volatile organic
compounds. Pleasant looks
combined with healthy
everyday use.

system inteligentnego
budynku BMS - monitoruje
stężenie CO2, wilgotność,
temperaturę
the BMS intelligent
building system monitors
the concentration of CO2,
humidity and temperature.

użycie wysoko selektywnego
szklenia, ograniczającego
przegrzewanie biur w lecie oraz
eliminującego uczucie dyskomfortu
cieplnego u pracowników
Textorial Park II

the use of highly selective windows
that reduce office space overheating
in summer, as well as eliminating
high-temperature discomfort
among employees

It is these solutions that are responsible for our efficiency at
work and our well-being after
we come back home. At Textorial
Park II, the work ecosystem has
been developed from scratch,
in line with the highest environmental certification standards, so
that everyone feels great here.

otwierane okna w każdym
pomieszczeniu biurowym
to więcej naturalnego
powietrza oraz mniejsze
zużycie klimatyzacji
windows that can be opened
in each and every office
room. This translates to more
natural air and reduced use of
air- conditioning.

podłogi podniesione – ok. 14 cm
wolnej przestrzeni instalacyjnej
elevated floors – about 14 centimetres of
extra free space (for installations)

Gwarancja dobrego samopoczucia
Guarantee of well-being

Textorial Park II

więcej
naturalnego,
czystego
powietrza
more natural,
clean air

ograniczone
przegrzewanie
biur
limited overheating
of offices

nieograniczony
dostęp do światła
dziennego
unlimited access to
daylight

zielone dachy
green roofs

zielony
dziedziniec
green courtyard

Według raportu Human Spaces: The Global
live, work, enjoy

Impact of Biophilic Design in the Workplace,
w organizacjach, które dostarczają inspirujące,
zielone i doświetlone miejsca pracy,
produktywność ludzi wzrasta o
According to the Human Spaces: The Global Impact of
Biophilic Design in the Workplace report, organisations that
offer inspiring, green and well-lit work spaces, see human
productivity improve by 15%.

15%

system
inteligentnego
budynku
intelligent building
system
zielone
i doświetlone
miejsca pracy
green and lit work
places

Street art
Łódź słynie z murali. A my kochamy murale, dlatego w Textorial
Park II jedną z ogromnych ścian
wewnątrz głównego hallu naszego biurowca ozdobimy okazałym
malowidłem. Do współpracy
przy jego realizacji zaprosiliśmy
lokalnych artystów. Chcemy, aby
Textorial Park II jeszcze mocniej
wpisał się w artystyczne tradycje
sztuki w przestrzeni miejskiej.
O łódzkich muralach pisały media na całym świecie: w 2013
roku amerykańska stacja CNN
wyemitowała specjalny materiał
poświęcony tutejszej sztuce ulicy. Ze względu na murale amerykański HUFFINGTON POST
w 2014 roku nadał Łodzi tytuł
„The artsiest city”.

Łódź is famous for its murals.
This is why, at Textorial Park II,
one of the huge walls inside the
main hall of the office buildings
will boast a large mural. We have
invited local artists to contribute
to the project. We want Textorial
Park II to become an even stronger part of artistic traditions of
urban spaces.
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The famous murals of Łódź have
been written about across the
international media landscape.
In 2013, CNN broadcast a special
report dedicated to the street
art culture of Łódź. Thanks to its
murals, in 2014, HUFFINGTON
POST described Łódź as “the
artsiest city”.

Textorial Park II

W 2014 roku amerykański
HUFFINGTON POST
nadał Łodzi tytuł
„The artsiest city”
In 2014, HUFFINGTON POST
described Łódź
as “the artsiest city”

Metryka

Textorial Park II
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Project details

Inwestor:
St. Paul’s Developments Polska

Investor:
St. Paul’s Developments Polska

Architektura:
HORIZONE Studio – Darasz,
Kisielewski, Strzeński Sp.J.

Architecture:
HORIZONE Studio – Darasz,
Kisielewski, Strzeński Sp.J.

Konstrukcja:
ZKDB Zbigniew Kotynia
Doradztwo Budowlane

Construction:
ZKDB Zbigniew Kotynia
Doradztwo Budowlane

Instalacje: CEGROUP

Installations: CEGROUP

Projekt zieleni:
Pracownia Projektowa Land Arch
Małgorzata Tujko

Greenery:
Pracownia Projektowa Land Arch
Małgorzata Tujko

Projekt: 2017–2018 r.
Realizacja: 2018–2020 r.
Powierzchnia terenu: 2 ha
Powierzchnia najmu: 26 tys. m2
Przestrzeń publiczna: 9 tys. m2
Liczba budynków: 3
(2 zaadaptowane, 1 nowy)

Project: 2017–2018
Implementation: 2018–2020
Total area: 2 ha
Lease area: 26,000 sq m.
Public space: 9,000 sq m.
Number of buildings: 3
(2 adapted, 1 new)

praca
work

Zagospodarowanie terenu
Land development

czas wolny
free time

o
xt
Te

ri
al

położenie w centrum miasta
location in the city center

fitness, SPA & wellness
fitness, SPA & wellness

budynek główny
main building

26 tys. m2 biur klasy A
26,000 sq m of class A offices

restauracje
restaurants

budynki A i B
buildings A & B

miejsca pracy dla ponad 2000 osób
workplace for over 2,000 people

sklepy
shops

zieleń i tarasy zielone
greenery and green terraces

347 miejsc postojowych
347 parking spaces

biblioteka
library

strefa konferencyjna
conference zone

popularne trasy biegowe
popular cross-country trails

dobry dostęp do komunikacji miejskiej
good access to public transport

miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu
places for exercising outdoors

rowery
bicycles

wypożyczalnia miejskich rowerów
city bike rental
mobilna stacja obsługi rowerów
mobile bike service station
prysznice i szatnie dla aktywnych
showers and changing rooms for active
people
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Textorial Park II
Textorial Park II

Pa
rk

zadaszone miejsca dla rowerów na
terenie zewnętrznym oraz w garażu
podziemnym
roofed spaces for bicycles on the outside
and in the underground garage

natura
nature

środowisko pracy stworzone zgodnie
z najwyższymi standardami certyfikacji
ekologicznej
work environment created in accordance
with the best standards of ecological
certification
9 tys. m2 śródmiejskiego placu
9,000 sq m inner city square
punkty ładowania samochodów
elektrycznych
charging points for electric cars
miejsca postojowe dla użytkowników
car-sharing’u
parking spaces for car-sharing users
sąsiedztwo parków miejskich
neighborhood of city parks

i
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Przekrój budynku
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Building cross-section

Textorial Park II

Plan parteru

Textorial Park II

Ground floor plan

90 m2

70 m2
120 m2

320 m2

Plan parteru
Ground floor plan
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powierzchnia biurowa
office area
powierzchnia lokali usługowych
service area
powierzchnia wspólna
common area
powierzchnia techniczna
technical area

1380 m2
600 m2
1020 m2
140 m2
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Warianty powierzchni typowego piętra
Floor-level variants

Plan typowego piętra – 1 najemca
A typical floor design – 1 tenant

420 m2

390 m2

410 m2

powierzchnia biurowa
office area

3330 m2

powierzchnia wspólna
common area

160 m2

powierzchnia techniczna
technical area

120 m2

360 m2

290 m2

450 m2

1010 m2

Plan typowego piętra – 7 najemców
A typical floor design – 7 tenants
powierzchnia biurowa
office area

3330 m2

powierzchnia wspólna
common area

160 m2

powierzchnia techniczna
office area

120 m2

Typowe piętro - 1 najemca
(przykładowa aranżacja)
A typical floor design - 1 tenant
(arrangement example)

powierzchnia biurowa
office area

3330 m2

powierzchnia wspólna
common area

160 m2

powierzchnia techniczna
technical area

120 m2

Plan pierwszego piętra – fragment
przykładowa aranżacja zespołu centrum
konferencyjnego

First floor plan – fragment
conference centre arrangement example
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Warianty powierzchni pięter
Floor-level variants

Plan pierwszego piętra
First floor plan

powierzchnia biurowa
office area

4270 m2

powierzchnia wspólna
common area

160 m2

powierzchnia techniczna
technical area

120 m2

Plan czwartego piętra
Fourth floor plan
powierzchnia biurowa
office area

1900 m2

powierzchnia wspólna
common area

110 m2

powierzchnia techniczna
service area

75 m2
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Budynek A parter
Building A ground floor

lokal 130 m2
50
m2

fitness 410 m

2

lokal 195 m

2

lokal 200 m

2

restauracja
250 m2
antresola
130 m2

lokal 300 m2
antresola 100 m2

lokal 250 m2

lokal 220 m2

Budynek A piętro
Building A floor

1045 m2

570 m2

powierzchnia biurowo-usługowa
office-service area

3060 m2

powierzchnia lokali usługowych
service area

790 m2

powierzchnia wspólna
common area

180 m2

powierzchnia techniczna
technical area

100 m2

Budynek B parter
Building B ground floor

gastronomia 195 m2
lokal 140 m2

restauracja 195 m2

lokal 200 m2

lokal 150 m2

lokal 170 m2

restauracja 265 m2

Budynek B piętro
Building B floor

860 m2

Textorial Park II

powierzchnia biurowo- usługowa
office-service area

1520 m2

powierzchnia lokali usługowych
service area

655 m2

powierzchnia wspólna
common area

120 m2

powierzchnia techniczna
technical area

50 m2
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St. Paul’s Developments

St. Paul’s Developments – firma
działająca na rynku brytyjskim od
prawie 30 lat. Znana z trudnych
i ambitnych projektów, jak m.in.:
zagospodarowanie byłej kopalni
węgla Cortonwood w Rotherham
czy budowa obiektów biurowych
i powierzchni przemysłowych na
terenach pokopalnianych w Brookfields.

St. Paul’s Developments – a company operating on the British
market for almost 30 years. It is
known for its ambitious and challenging projects, including the
development of the original Cortonwood mine in Rotherham or
the development of office buildings and industrial spaces of the
former Brookfields mines.

St. Paul’s Developments Polska
zasłynęła w Polsce z rewitalizacji
dziewiętnastowiecznej remizy
strażackiej zrealizowanej wspólnie z firmą Armada Business
Park. Projekt zdobył nagrodę
w konkursie „Modernizacja Roku
2000”. W 2009 roku firma oddała do użytku pierwszy biurowiec
klasy A w Łodzi – Textorial Park,
wyróżniony nagrodą „Najważniejsza inwestycja roku 2008”.

St. Paul’s Developments has become well known in Poland after
the revitalisation of the 19th century fire house, developed jointly
with Armada Business Park. The
project received the „Modernisation of the Year” award back
in 2000. Later, in 2009, the company completed its first class A
office building in Łódź, Textorial
Park, which in turn, was awarded
the title of „The most important
investment in 2008”

Textorial Park II

ul. Fabryczna 17, Łódź
kontakt: Joanna Zielińska
St. Paul’s Developments Polska

+48 605 273 339

