
MODELOWE OSIEDLE PRZYSZŁOŚCI
CZYM JEST ERGOCITY?

to ergonomia życia w mieście, odpowiedź na oczekiwania nowoczesnych 

mieszczan i ich elastyczny, nastawiony na komfort styl życia w metropolii.                  

To ekonomia współdzielenia, mobilność miejska i ekologia, czyli wszelkie  

kluczowe rozwiązania, pozwalające na stworzenie inteligentnej i ekologicznej 

infrastruktury transportowej. Dotyczy to zarówno komunikacji publicznej, jak          

i osobistej, a także efektywnego zarządzania miejscami parkingowymi. Rozwiąza-

nia ErgoMobile to m.in.: propagowanie elektro-mobilności oraz ridesharingu, 
oszczędność czasu przeznaczonego na dojazd do miejsca pracy poprzez 

dostęp do wypożyczalni pojazdów elektrycznych oraz ograniczenie przestrzeni 
parkingowych współdzielonych między mieszkańców osiedla, a pracowników 

strefy biurowej, co umożliwia stworzenie dodatkowych przestrzeni rekreacyjnych. 

to tworzenie inteligentnych kampusów biurowych, zintegrowanych z tkanką 

miejską oraz osiedlami mieszkaniowymi. Progresywne kampusy biurowe zapew-

niają doskonałe warunki do wspierania kapitału ludzkiego oraz rozwoju 

przedsiębiorczości, realizując przy tym programy miejskie związane z dynamiza-

cją biznesu oraz ekologią. To nowoczesne, cyberbepieczne biurowce, które 

pozwalają na stworzenie kilku tysięcy nowych miejsc pracy, a których architektu-

ra i rozwiązania funkcjonalne współoddziaływują z otaczającą przestrzenią 

publiczną.

Obszar skupiający w sobie wszelkie inicjatywy, działania, programy, których 

celem jest osiągnięcie jak najlepszej jakości życia. To wszelkie rozwiązania 

zapewniające spełnienie potrzeb w zakresie edukacji, pracy, rozrywki i kultury, 

bezpieczeństwa, zdrowia, dobrego życia i wypoczynku dla wszystkich grup 

wiekowych w przestrzeni miejsca zamieszkania. Rozwiązania ErgoLiving, dzięki 

zastosowaniu dedykowanych rozwiązań urbanistycznych oraz progresywnych 

funkcjonalności ekologicznych i technologicznych, zapewniają mieszkańcom 
optymalną przestrzeń do życia, nauki, rozrywki i wypoczynku. Sprzyjają 

integracji społecznej, poczuciu bezpieczeństwa i przynależności, tworząc 

zrównoważone, przyjazne środowisko w obrębie modelowego ErgoOsiedla.

Program ErgoEco oparty jest na idei tworzenia miasta w zgodzie z naturą 
(biofilia) i propagowaniu wysokiej świadomości ekologicznej wśród 

mieszkańców. Oznacza świadome podejmowanie działań polegających na jak 

najefektywniejszym wykorzystaniu naturalnych zasobów, odpowiednim zarzą- 

dzaniu zasobami wodnymi, odpadami, trosce o jakość powietrza i tereny zielone. 

To szeroka gama technologicznych rozwiązań w budownictwie mieszkalnym            

i biurowym. To propagowanie i udostępnienie eko-transportu oraz tworzenie 

zielonych przestrzeni do życia, integracji i rekreacji mieszkańców, a także dla 

efektywniejszej pracy użytkowników biurowca. Rozwiązania ErgoEco podnoszą 

energetyczny bilans przestrzeni, zwiększają estetykę i jakość powietrza 

zamieszkałej strefy, co przekłada się na lepszą jakość życia i poziom zdrowia 

mieszkańców.

Rozwój technologiczny pozwala na implementację jak największej ilości tzw. inteligentnych 
rozwiązań, które powinny być wdrażane jednocześnie w kilku najważniejszych obszarach, 
gwarantujących wysoki poziom życia i satysfakcję przyszłych mieszkańców w każdym wieku.

Mobile Living

Eco

Biznes

To przyjazna filozofia życia i pracy w aglomeracji 
miejskiej kompensująca opisane obszary.

To inteligentne osiedle dla każdego, o wysokim 
poziomie jakości życia, gdzie realizowane są miejs- 
kie programy prospołeczne i proekologiczne, 
wychodzące na przeciw światowym trendom 
nowoczesnego budownictwa i ekologii.

Skala projektu ErgoCity pozwala zrównoważyć 
miejsce do życia, pracy, rozrywki i wypoczynku     
w jednym miejscu oraz stworzyć nowe, tętniące 
życiem serce miasta.

Wraz ze zwiększającą się z roku na rok populacją mieszkańców miast, ich władze stają przed 
kolejnymi wyzwaniami w obszarach funkcjonalnego mieszkalnictwa, efektywnego transpor-
tu, ochrony środowiska, poprawy jakości życia i bezpieczeństwa. Wszystkim stronom zależy, 
aby miasta, dzielnice i osiedla zapewniały jak najlepsze warunki do życia, nauki, pracy i wypo-
czynku, tworząc zrównoważoną, przyjazną przestrzeń dla każdego.

INSTYTUCJE
NAUKOWO-BADAWCZE
CERTYFIKUJĄCE
ROZWIĄZANIA ERGOCITY:

TWÓRCY FILOZOFII
I ROZWIĄZAŃ
ZRÓWNOWAŻONEGO
OSIEDLA ERGOCITY:



Innowacje, sturtupy i postęp technologiczny to kluczowe elementy rozwoju inteligentnego 
osiedla i miasta. Kampus biurowy ErgoCity ma na celu zapewnienie najlepszych warunków do 
wspierania kapitału ludzkiego, inkubowania i rozwoju przedsiębiorczości. To nowoczesne, 
cyberbezpieczne i ergonomiczne przestrzenie biurowe, w których oprócz najnowszych 
instalacji i systemów technologicznych znajdzie się szereg rozwiązań proekologicznych. 

2500 nowych miejsc pracy

Program budowy mieszkań dedykowanych pracownikom biurowca
Bliskie sąsiedztwo strefy biurowej i mieszkalnej, w której część mieszkań dedykowana jest pracownikom 

kampusu, to oszczędność czasu na dojazdy do miejsca pracy, a przy tym zmniejszenie emisji CO2. 

Zrównoważone miasto
Na osiedlu ErgoCity strefa do pracy tworzy z przestrzenią do życia i wypoczynku zrównoważoną przestrzeń.

To obopólne korzyści - wspólne korzystanie z lokalnych usług, współdzielenie przestrzeni parkingowych              

i publicznych.

Zielone Miasto
Wychodząc naprzeciw potrzebom proekologicznym oraz przyszłym standardom komunikacyjnym,                       

na terenie Kampusu ErgoCity dostępna jest wypożyczalnia samochodów z napędem elektrycznym, a par- 

kingi wyposażone są w eko-stacje ładujące akumulatory. Miejsca parkingowe przy biurowcach są wykorzy-

stywane „po godzinach pracy” przez mieszkańców osiedla. To zrównoważone współdzielenie umożliwia 

przeznaczyć oszczędzoną powierzchnię na tereny zielone i inne strefy rekreacyjne.

NOWOCZESNY KAMPUS BIUROWY

HOTEL

Biznes



RAZEM TWORZYMY OSIEDLE PRZYSZŁOŚCI W TWOIM MIEŚCIE!ROZWIĄZANIA DLA KAMPUSU BIUROWEGO  WG FILOZOFII ERGOCITY
- 2500 nowych miejsc pracy

- nowoczesne, inteligentne, ergonomiczne i cyberbezpieczne biurowce

- dostosowanie przestrzeni do indywidualnych potrzeb najemców,

   w tym idea dzielonej przestrzeni, zgodna z innowacyjną ideą coworkingu

Biznes

- wprowadzenie innowacyjnych standardów komunikacyjnych poprzez

   funkcjonowanie wypożyczalni samochodów elektrycznych 

- wyposażenie miejsc postojowych w stacje ładowania akumulatorów elektrycznych

- udostępnienie stacji dla wypożyczania rowerów miejskich

- zaplecze rowerowe dla pracowników korzystających z alternatywnych

   środków komunikacji

- zapewnienie infrastruktury przyjaznej dla pieszych i pojazdów elektrycznych

- elektroniczny system informacyjny obsługiwany przez urządzenia mobilne

  i komputery stacjonarne,  zintegrowany z miejskim układem komunikacji miejskiej

Mobile

- mieszkania w bliskim sąsiedztwie biur - oszczędność czasu na dojazd do miejsca pracy 

- poprawa jakości życia mieszkańców i pracowników kampusu poprzez tworzenie wspólnych

   przestrzeni publicznych, sprzyjających budowaniu relacji społecznych

- projektowanie przestrzeni zgodnie z myślą work-life balance, poprzez zapewnienie

   pracownikom odpowiedniej strefy do pracy i relaksu, np. wykorzystanie dachu biurowca

   jako zielony taras relaksu w trakcie pracy 

Living

Eco
- poprawa komfortu pracy i zdrowia pracowników kampusu dzięki stosowaniu żywej zieleni

   w przestrzeniach biurowych, aranżowanych wg idei urban jungle, w tym zielone ściany

   i wewnętrzne strefy chill-outu z żywą roślinnością w postaci alei drzew i trawników

- ochrona lokalnego ekosystemu dzięki współdzielonym miejscom parkingowym

   i zwiększeniu powierzchni zielonych 

- wykorzystanie wody deszczowej do nawadniania roślinności w kampusie i urządzeń bytowych

- wykorzystanie technologii fotowoltaicznej na południowych ścianach biurowca i dachach

   w celu pozyskania energii elektrycznej

- realizacja proekologicznych programów miejskich poprzez promowanie  segregacji śmieci

   i ekologicznej gospodarki odpadami

- walka ze smogiem poprzez zastosowanie technologii fotokatalitycznej w antysmogowych chodnikach

- energooszczędność z wykorzystaniem pasywnych zysków słonecznych poprzez wykorzystanie

   akumulatorów ciepła w materiałach budowlanych oraz zoptymalizowane przeszklenia

   i naturalne ciągi wentylacyjne w sferze projektowej 

- wspieranie myśli proekologicznej poprzez wykorzystanie lokalnych materiałów budowlanych,

   w tym drewna z certyfikatem FSC

- działania wspierające poprawę jakości powietrza poprzez propagowanie i popularyzację

   komunikacji publicznej oraz pojazdami ekologicznymi (elektryczne aura, rowery, hulajnogi) 


