Główne zalety Main attributes

O budynku About the building
Rok powstania Year of construction

2007

Rok modernizacji Year of reconstruction

2019

Powierzchnia całkowita budynku Total building area

24 000 m

2

Powierzchnia Solvay Wnętrza Solvay Interiors Area

6 000 m

2

Ilość miejsc parkingowych Parking spaces

>310

Lokalizacja Location
Zakopiańska 105, 30-418 Kraków

Adres Adress

Aglomeracja - liczba mieszkańców
Aglomeration - number of residents
Miasto – średnie zarobki
City - average gross earnings

1,5 mln
5 731 zł

Miasto - mieszkania oddane do użytku (01 - 07.2019)
City - flats commissioned for use (01 - 07.2019)

7 499

Doskonała lokalizacja w zagłębiu meblarskim
Excellent location in the furniture basin
Parking usytuowany bezpośrednio nad strefą wnętrzarską
Parking located directly above the interior design zone
Wysoki standard centrum handlowego, klimatyzowana
przestrzeń
High standard shopping center, air-conditioned space
Wiele marek wnętrzarskich pod jednym dachem (6 000 m2)
Many interior design drands under one roof
Strefa Designu dla architektów
Design zone – a business space for architects
Łatwy dojazd
Easy access
Duże, już istniejące witryny sklepowe
Large, existing storefronts
Spójne działania marketingowe
Consistent marketing activities

Galeria Gallery
Solvay Park, zlokalizowany przy głównej arterii południowej
części Krakowa – Zakopiance, po 12 latach od powstania
przechodzi kompleksową modernizację. Jej efektem będzie
wydzielenie przestrzeni Solvay Wnętrza.
Komfortowa strefa Solvay Park, w której będą się przenikać
tradycja i nowoczesność, kultura, handel oraz profesjonalne
doradztwo architektów, jest odpowiedzią na szybki rozwój branży
wyposażenia wnętrz i coraz wyższe oczekiwania klientów.
Solvay Park, located at the main artery of the southern part of Krakow –
Zakopianka, after 12 years of its inception, undergoes a comprehensive
modernization. Its effect will be the creation of the Solvay Interiors
space. The comfortable Solvay Park zone, in which tradition and
modernity will overlap with culture, trade and professional consultancy of
architects, is a response to the rapid development of the interior
furnishing industry and higher expectations of customers.

Komunikacja Transport
Marki w Galerii Brands in Gallery
● RTV AGD: Media Markt
● Moda Fashion: Triumph, 4F, Cameleon,
My Shop, Monnari, Molton, Femestage, Vertus,
●Sport: Fitness Platinum
●Usługi Services: Natura, Orange, Szkoła
Tańca Elita, Euroapteka, Travel Market,
Wavwel Carwash, BNP Paribas, Inmedio,
Cameron Hair, Mega Service, Calux, One Nail
Bar, Beauty Park Solvay, Studio Fryzjerskie
Morońska, e-smoking world, Fortuna,
●Gastronomia: Restauracja Olimp, Frappe
Point, Nasze Domowe,
●Dla dzieci For children: Akukuu, Miki
●Meble i wnętrza Interiors: Meblik,

DlaSpania, R-meble, Rintal, Baak
Design, Unique Design, Emultimax,
First Floor, Schody Marchewka,
Elen Meble, Halo Meble, Roble

●Przystanek tramwajowy

i autobusowy przed Galerią
Tram+bus stop in front of the Gallery
●Doskonały dojazd samochodem
Excellent acces by car
●Duży parking – ponad 310 miejsc
Large parking lot – over 310 spaces

Kawiarnia Café
●Tematyczna kawiarnia
Themed cafe
●Strefa Designu
Design zone
●Wystawy architektów i malarzy
Exhibitions of architects and painters
●Warsztaty dla dzieci i dorosłych
Workshop for children and adults
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