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Collaborate

It is said that the word coworking won’t 

exist in 15 years, as “going to the office” 

will naturally stand for the coworking 

space.

Mówi sie ̨, z ̇e w cia ̨gu 15 lat słowo “coworking” 
przestanie istniec ́, a stwierdzenie “ide ̨ do biura”, 
be ̨dzie naturalnie odnosic ́ sie ̨ do przestrzeni 
coworkingowej.

the standard of work has increased since the 

company moved into the coworking space
standard pracy wzrósł od momentu wprowadzenia się firmy do 
przestrzeni coworkingowej

people complete tasks better when surrounded 
by other coworkers
ludzie lepiej wypełniają zadania, gdy są otoczeni przez innych 
coworkerów 

64 %

62 %
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office equipment
wyposażenie biurowe

rent-time flexibility
elastyczność czasowa najmu

unlimited access hours
nielimitowane godziny dostępu

meeting rooms
sale konferencyjne

quality furniture
wysokiej jakości meble

air condition
klimatyzacja i wentylacja

Amenities

Coworking becomes a natural environment for small and 

mid size enterprises. Our space is equipped with what’s 

most important for fast growing companies.

Coworking zaczyna byc ́ naturalnym środowiskiem dla małych i s ́rednich 
przedsiębiorstw. Nasza przestrzeń dostosowana jest do potrzeb szybko 
rosnących firm. 
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Level 1 with mezzanine

various sizes of private offices
zróżnicowane wielkości biur prywatnych

15 - 105 m2

4 - 24
number of workplaces per office
ilość stanowisk pracy w jednym biurze

800 m 2

Total gross leasable area on 2 floors
całkowita powierzchnia najmu na 2 piętrach
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Level 1

Mezzanine



Level 0
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Level 0 - Space details:

 3

100

 1

24

meeting rooms
sale konferencyjne

private office with kitchen
biuro prywatne z własną kuchnią

workstations in the private office
stanowisk pracy w biurze prywatnym

square meters of the open space
metrów kwadratowych przestrzeni typu “open space”
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The space

Our office space is adjusted to the needs of innovative companies.

We equipped the space with the highest quality tech infrastructure, 

together with such simple but comfortable things like phone booths, 

meeting rooms and even showers.

Nasza przestrzeń biurowa jest dostosowana do wymogów innowacyjnych firm. 

Przestrzeń wyposażona jest w najwyższej jakości infrastrukturę techniczną oraz użyteczne 
dodatki, takie jak budki telefonicznej, salki konferencyjne a nawet prysznic. 

bike parking racks
parking dla rowerów

restaurant Wine Garage
restauracja Wine Garage

rooftop terrace
taras na dachu

aparthotel Wine Apartments
aparthotel Wine Apartments



Krakow, right after London and Berlin is in the 
Top 3 of European Cities With a Thriving Tech 
Scene.
Krako ́w, zaraz po Londynie i Berlinie to trzecie miasto z najszybciej 
rozwijaja ̨ca ̨ sie ̨ scena ̨ startupowa ̨ w Europie!

In Poland, Krakow is right at the top when it 
comes to both quality and quantity of software 
developers and tech people in general.
Krako ́w, na arenie krajowej, zajmuje niekwestionowane pierwsze 
miejsce pod ka ̨tem jakos ́ci i ilos ́ci wykształconych dewelopero ́w oraz 
talento ́w pracuja ̨cych w s ́rodowisku technologicznym.

Poland has been ranked 3rd in the world for 
the quality of its software developers by 
HackerRank challenges.
Polska znajduje sie ̨ na trzecim miejscu na s ́wiecie w badaniu 
HackerRank challanger pod ka ̨tem jakos ́ci dewelopero ́w.

Krakow
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Proudly created by:

Contact us

Office space rental and availability

Wynajem biur i dostępność

Ania Miastkowska
p: 0048 727 94 04 03
m: jozefitow@clustercowork.com


