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Central Point Co-Living to nowoczesna 

inwestycja zlokalizowana w centrum miasta 

Krakowa, przy zbiegu al. 29 Listopada i ulicy 

Langiewicza.

W budynku powstanie 268 lokali 

inwestycyjnych o powierzchni  od 19 do 32 m2,   

a także 12 lokali usługowych od 19 do 172 m2.

Sprawdzony sposób
inwestowania

 zadzwoń: 12 390 79 99



Inwestycja została zaprojektowana zgodnie z zasadą co-livingu, czyli  

najnowszym trendem, od lat cieszący się ogromnym zainteresowaniem  

w Europie.

Idea co-livingu opiera się na „dzieleniu czym się da”, w związku z czym w  

Central Point przygotowaliśmy wyjątkową strefę części wspólnych, takich jak:

napisz: centralpoint@grimbud.pl

recepcja nowoczesne lobby  
z biblioteką

strefa co-working służąca  
do nauki i pracy

kameralna sala kinowa 
połączona z  przestrzenią do gier

prywatna siłownia  
z salą fitness

pralnia, suszarnia i przestrzeń 
do prasowania

strefa grill & chill z miejscem 
do grillowania i odpoczynku

miejsca postojowe do ładowa-
nia samochodów elektrycznych

parking dla rowerów  
i hulajnóg

strefa fitness rowerowa stacja serwisowa klimatyzacja
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Lokale inwestycyjne:

wariant 20 m2 wariant 31 m2

Możliwość łączenia kilku lokali.

Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły.

Dodatkowo w budynku powstanie monitoring, aby 

zapewnić komfort i  bezpieczeństwo klientów.

Ponadto, w standardzie wykończenia lokali inwestycyjnych 

zamontujemy drzwi wejściowe otwierane kodem, dzięki 

czemu będą stanowiły idealne miejsce na przykład dla 

wynajmu krótkoterminowego.

Kameralne lokale wyposażymy w duże okna, gwarantujące 

odpowiednie doświetlenie pomieszczeń oraz wysokiej 

jakości materiały budowlane. W częściach wspólnych 

budynku będzie dostępne bezpłatne Wi-Fi.                             

 zadzwoń: 12 390 79 99
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Lokale usługowe:

Lokale usługowe od 19 do 172 m2

Central Point Co-Living to także 12 komfortowych lokali usługowych 
przygotowanych do prowadzenia Twojego biznesu przy alei 29 Listopada.

Zadbaliśmy o lokal pod działalność gastronomiczną z ogródkiem, sklep spożywczy 
i wiele innych mniejszych lokali, które będą stanowiły doskonałe miejsce do  
rozwoju Twojego biznesu.

napisz: centralpoint@grimbud.pl
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