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OPIS NIERUCHOMOŚCI 

 

 

Zespół budynków usługowo - handlowo – biurowych, w standardzie „B” w rewitalizowanych 

budynkach po przędzalni wełny Arona Landsberga z 1896r. Pod tym adresem w latach 1920 

– 1936 funkcjonowała Łódzka Fabryka Wyrobów Jedwabnych "Setalana". W 1937r., powstała 

firma o nazwie "Jedwabna" Farbiarnia, Wykańczalnia i Drukarnia. W latach II wojny 

światowej swoją produkcję uruchomiła fabryka trykotaży Alberta Seide’a. Po 1945r., fabryka 

była siedzibą Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego im. Teodora Duracza. Po upaństwowieniu 

powstał tu III odział Zakładów Przemysłu Zgrzebnego ZPW "Lodex". W czasach świetności 

pracowało tu 220 krosen włókienniczych.  

Nasza spółka nadała temu ponadczasowemu kompleksowi nieruchomości drugie życie, 

poprzez rewitalizację obiektu zgodnie z XIX-wiecznym kształtem.  Powstał tu obiekt 

usługowo – handlowo – biurowy, łączący tradycję łódzkiej architektury z nowoczesną 

funkcjonalnością w doskonałej lokalizacji. 

Piszą o nas nawet w Internecie: http://baedekerlodz.blogspot.com/2015/11/miejsca-

powrocone-fabryka-przy-ulicy.html - poniżej zdjęcie z 2012 roku: 

 

http://baedekerlodz.blogspot.com/2015/11/miejsca-powrocone-fabryka-przy-ulicy.html
http://baedekerlodz.blogspot.com/2015/11/miejsca-powrocone-fabryka-przy-ulicy.html
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POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 

 

Inwestycja znajduje się w atrakcyjnej części śródmieścia przy ul. Pomorskiej nr 65, oraz 

ul. Rewolucji 1905r. nr 60, w pobliżu placu Wolności i parku Helenów. Skrzyżowanie ulic 

Pomorskiej oraz Sterlinga, przy którym mieści się nieruchomość, stanowi ścisłe centrum 

miasta, graniczące bezpośrednio z Nowym Centrum Łodzi, które niebawem stanie się sercem 

Łodzi zarówno w wymiarze biznesowym, jak i kulturalnym. 

Niezależnie od tego nieruchomość jest zlokalizowana w miejscu o dużym skupisku ludności 

oraz dużym natężeniu ruchu, zarówno komunikacji miejskiej autobusowej, jak i 

tramwajowej, szybkim dojeździe samochodem do autostrad A1 i A2, a przede wszystkim w 

pobliżu dworca Łódź Fabryczna. 

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się wyższe uczelnie zarówno publiczne takie jak: 

Uniwersytet Łódzki (Wydział Prawa i Administracji, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 

Wydział Nauk o Wychowaniu, Wydział Zarządzania) czy Uniwersytet Medyczny jak i 

prywatne np. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna czy Społeczna Wyższa Szkoła 

Przedsiębiorczości i Zarządzania, filharmonie, teatry m.in.: Teatr Wielki i Teatr Jaracza. W 

pobliżu swoje siedziby mają sądy, kancelarie prawne, prywatne i publiczne przychodnie, oraz 

centra zdrowia. 

Z racji dostępności miejsca oraz funkcjonującego już w parterze budynku sąsiedztwa, każda 

działalność w tej lokalizacji o charakterze usługowym, biurowym, gastronomicznym czy 

kulturalnym powinna mieć biznesowe uzasadnienie. W parterze budynku znajduje się sklep 

Rossmann, sklep Netto, punkt prasowy. W sąsiednim budynku (w ramach kompleksu 

budynków usługowo - handlowo – biurowych): apteka, bankomat, lodziarnia. 

Oferowana nieruchomość jest przygotowywana przez inwestora dla nabywców / najemców 

lokali na piętrach od pierwszego do trzeciego, które przekształcane są z obiektu 

pofabrycznego na obiekty usługowo - biurowe o standardzie „B”. W okolicy powstały w 

ostatnich latach biurowce Sterlinga Business Center (Hines) i Cotton House; w odległości 

kilkuset metrów, przy Rondzie Solidarności biurowiec Green Horizon, którego głównym 

najemcą jest Infosys. 
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OFERTA 
 

Na sprzedaż/wynajem przeznaczone są 3 kondygnacje (I, II i III piętro), o powierzchniach 

odpowiednio: 323 m2, 329 m2 i 332 m2, w budynku biurowo-usługowym po kapitalnym 

remoncie (łącznie ze wzmocnieniem stropów i nowymi posadzkami) – z decyzją o 

pozwoleniu na użytkowanie ze stycznia 2018: 

- sprzedaż: 4.200 zł/m2  netto – nowa promocyjna cena!, 

- wynajem – czynsz 35 zł/m2/m-c netto – nowa promocyjna stawka! + media wg zużycia + 

opłaty dot. cz. wspólnych (szacunkowo ok. 8,85 zł/m2/mc). 

 

Dla każdej z kondygnacji przypisanych jest po 10 miejsc parkingowych – w cenie (parking 

od strony ul. Rewolucji 1905r.). Dojście do każdej z kondygnacji za pomocą dwóch 

niezależnych klatek schodowych oraz windy.  

 

Standard wykończenia dostępny w oferowanej cenie: 

- open – space (za dodatkową opłatą możliwość wykonania dowolnej aranżacji za pomocą 
ścianek działowych na zlecenie właściciela / najemcy), 
- nowe okna 3–szybowe („ciepłe”), z dolną częścią uchylną w części biurowej 
(odrestaurowane oryginalne historyczne okna zostały zachowane na klatkach schodowych), 
- ściany zewnętrzne ocieplone od wewnątrz w systemie Multipor, malowane na biało, 
- posadzki – wylewka anhydrytowa (rodzaj betonu gipsowego) – do indywidualnego 
wykończenia przez właściciela / najemcę, 
- grzejniki – nowe (ciepło miejskie – dostarcza Veolia), 
- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna (z odzyskiem ciepła), z klimatyzacją, 
- instalacja elektryczna i teletechniczna – przygotowane trasy kablowe i puszki elektryczne 
przy wszystkich oknach – do indywidualnego dalszego rozprowadzenia wg własnej aranżacji 
wnętrz właściciela / najemcy, 
- monitoring / instalacja antywłamaniowa, 
- kontrola dostępu – domofon na parterze i na każdej kondygnacji,  
- system detekcji pożaru i oddymiania, 
- winda firmy OTIS, 
- klatki schodowe – w pełni wykończone (płytki, balustrady, oświetlenie, domofon), 
- łazienki - w pełni wykończone (płytki, biały montaż, armatura, lustra, oświetlenie, drzwi 
wewnętrzne) męskie i damskie na każdej kondygnacji; na parterze łazienka dla osób 
niepełnosprawnych - wspólna dla całego biurowca oraz Wspólnoty Mieszkaniowej, 
- przygotowane podejście dla aneksu kuchennego, 
- wszystkie instalacje nowe (na gwarancji) – wykonane w 2016 i 2017 roku! 
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Przykładowy rzut kondygnacji: 

 
 

 
 

ATUTY: 

- przypisanych 10 miejsc parkingowych na każdą kondygnację w cenie, 

- świetna lokalizacja w centrum miasta o dużym potencjale klientów, w ramach w pełni 
zrewitalizowanego kompleksu usługowo-handlowo-biurowego, 

- dobre skomunikowanie, dostęp od strony dwóch ulic – Pomorskiej i Rewolucji 1905r., 

- świeżo wykonane prace remontowe  - na gwarancji, 

- przestronny open-space, świetnie doświetlony dużymi i energooszczędnymi oknami – 
przestrzeń do dowolnej aranżacji, 

- nowoczesne wnętrza w zabytkowym budynku.  

 

Informujemy, że treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego. 
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FOTOGRAFIE I WIZUALIZACJE 
 

Widok od strony ul. Pomorskiej: 
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Wizualizacje – widok od strony ul. Pomorskiej: 
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Widok od strony ul. Rewolucji 1905r.: 
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Zdjęcia wnętrz (przygotowanych do prac adaptacyjnych i wykończeniowych) – 
przykładowa kondygnacja: 
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Widok z trzeciego piętra na jedną z dwóch klatek schodowych: 
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KONTAKT 
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ul. Karpia 21 A 

61-619 Poznań 

REGON 301011108 

NIP 9721191615 

 

Joanna Proniewska 

tel. kom. 608 47 24 02 

joanna.proniewska@konceptws.pl  
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