


PRACUJ 
W DOBRYM

TOWARZYSTWIE



ARCHITEKTURA

Architektura Bizparku to 
zaproszenie do obcowania 
z wyważoną kompozycją, 
przemyślanym detalem 

oraz niepodważalną 
fukcjonalnością.



Projektując Bizpark 
pragnęliśmy nadać mu 

elegancję muzyki klasycznej, 
jej wyjątkowy kunszt, 

szlachetny rytm
oraz ponadczasowe

piękno.

INSPIRACJE



 Elewacja budynku to 
kontrastujące ze sobą 

biel i czerń,
przywodzące na myśl 
klawiaturę fortepianu.





Bizpark to dzieło,
w którym każdy detal jest 

niczym nuta, tworząca 
kompletną i spójną 

kompozycję. Pracując 
nad tym projektem 
połączyliśmy piękno 

z funkcjonalnością. Dzięki 
temu, wyróżniająca się 

bryła oferuje elastyczną, 
pełną światła przestrzeń, 

którą z łatwością 
dostosujesz  

do profilu swojego 
biznesu. 

KLASYCZNA
ELEGANCJA



BUTIKOWA  
PRZESTRZEŃ
BIZNESOWA



 parking dla właścicieli
lokali oraz gości

 
starannie zaprojektowana, 

efektowna zieleń
 

ceramiczna cegła, okalająca 
parter budynku

 
duże przeszklenia lokali 

 

dekoracyjne
oświetlenie elewacji

 

wysoki standard
wykończenia

części wspólnych



WNĘTRZA

Efektowne lobby
to dopiero początek.

Projekt wnętrz Bizparku
ma uwodzić

unikalnym połączeniem 
klasycznej elegancji

z nowoczesnym charakterem. 
Każdy z detali ma tu 

swoją inspirację, historię
oraz wpływ

na całą kompozycję. 



WNĘTRZA
TO POWÓD
DO DUMY



Już od progu
harmonijna atmosfera wnętrz 

pobudzi Państwa zmysły. 
Nietuzinkowe zestawienie 
szlachetnych materiałów 

oraz wysmakowanych detali 
w idealnych proporcjach 

połączy teksturę marmuru 
z elegancką czernią oraz 
ciepłym drewnem. Dla 

nas standard to za mało, 
ponieważ wiemy, że wnętrze 

Bizparku to również 
wizerunek Państwa firmy. 



WIZERUNKOWY 
ŁAD, KTÓRY 

SPRAWDZI SIĘ 
PRZEZ LATA

Nabywając lokal Klient wyraża zgodę
na podporządkowanie się regulaminowi 

dotyczącemu ochrony wizerunku inwestycji.



nowoczesna winda
 

efektowne lobby
z ladą recepcyjną

 
elegancka tablica

informacyjna 
 

wysokie drzwi do lokali 
 

zaprojektowane na 
zamówienie lampy

 
zaprojektowana na 
zamówienie tapeta

 
spójne tabliczki lokalowe

 
strefy wypoczynkowe

w częściach wspólnych
 

eleganckie łazienki
w częściach wspólnych



SKORZYSTAJ
Z NASZEJ

LIMITOWANEJ
OFERTY 

W Bizparku stawiamy
na elastyczność, ponieważ 
rozumiemy biznes i wiemy, 

że każdy z Państwa ma 
inne potrzeby. Nasze lokale 
użytkowe oraz biura mogą 

Państwo zarówno
nabyć na własność,

jak i wynająć.



Parter 
 lokale usługowe z osobnymi 
wejściami od zewnątrz oraz 

opcją ogródka do prywatnego 
użytkowania. 

Piętro 1 i 2 
 wysokie na 3,45 m, 

znakomicie doświetlone 
lokale z wejściem przez 
reprezentacyjne lobby.

2 Budynki A i B

84 lokale
33 - 164 m2

z możliwością
łączenia



LOKALIZACJA

A gdyby
nie tracić już czasu na 

dojazdy? Ominąć zatłoczone 
centrum miasta i pracować 

znacznie bliżej domu? 
Przecież Twój czas i wygoda 

to najlepsza inwestycja. 



NOWY PUNK T
NA BIZNESOWE J MAPIE

SKÓRZE WA
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SKONTAKTUJ SIĘ
 Z NAMI -

- ODPOWIEMY
NA KAŻDE
PYTANIE

Przyjedź Napisz Zadzwoń

692 480 300
696 021 600

ul .  HE WELIUSZA 18
POZNAŃ

biuro@t wojem.pl


