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PLAN KOMPLEKSU:
1. Hala Maszyn – poz. 0
Powierzchnia: 1363 m2  Pojemność: 1200 osób 

2. Foyer /Jezioro Pamięci – poz. 0
Powierzchnia: 1006 m2  Pojemność: 1000 osób 

3. Sala Konferencyjna – poz. +2
Łączna powierzchnia: 341 m2  Pojemność: 200 osób*

4. Ryzality – poz. +2
Łączna powierzchnia: 373 m2  Pojemność: 180 osób 

5. Sala Panoramiczna – poz. +3
Powierzchnia: 155 m2  Pojemność: 60 osób 

6. Teatr Eksperymentalny 
Powierzchnia: 86 m2  Pojemność: 30 osób – poz. +1
Powierzchnia: 250 m2  Pojemność: 50 osób – poz. 0

* przy zapewnieniu dodatkowych warunków

EC1 ŁÓDŹ jest jednym z najważniejszych projektów Nowego Cen-
trum Łodzi. Obecnie powstaje tu unikatowe miejsce mądrego spę-
dzania czasu. Kompleks jest sztandarowym przykładem rewitali-
zacji miast.

W ramach EC1 ŁÓDŹ działają:

 Narodowe Centrum Kultury Filmowej,

 Centrum Nauki i Techniki z Planetarium EC1,

 Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej (w budowie),

 Łódź Film Commission

EC1 ŁÓDŹ to pierwsza łódzka elektrownia komercyjna działająca 
od 1907 do 2000 r. W rewitalizację EC1 zainwestowano ponad 265 
mln zł; zajmuje 40.000 m2 powierzchni użytkowej na 5 hektarach 
terenu w ścisłym centrum miasta.

„EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi jest instytucją współprowadzoną 
przez Miasto Łódź oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

#EC1LODZ

ENERGETYCZNE 
SPOTKANIA 
W SERCU MIASTA

Przestrzenie komercyjne 
oferta najmu

CENTRUM NAUKI
I TECHNIKI EC1

PLANETARIUM EC1
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129m2

60 os. 

POWIERZCHNIA

POJEMNOŚĆ

Centralna sala, która może funkcjonować 
autonomicznie lub też zostać połączona  
z pozostałymi. 

SALA2

76m2

40 os. 

POWIERZCHNIA

POJEMNOŚĆ

Sala 1 jest najmniejszą i najbardziej efek-
towną salą konferencyjną. Niesamowity 
widok na Halę Maszyn przez przeszkloną 
ścianę sprawia, że nie da się zapomnieć  
o unikalnym, postindustrialnym charakte-
rze tego miejsca.

SALA 1

136m2

60 os. 

POWIERZCHNIA

POJEMNOŚĆ

Sala 3 to największa przestrzeń konferen-
cyjna. Samodzielnie może pomieścić do 
60 osób, zaś po połączeniu z pozostały-
mi salami jej pojemność wzrasta do 200 
osób*.

SALA 3
ok.124m2

60 os. 

POWIERZCHNIA
JEDNEGO 
RYZALITU

POJEMNOŚĆ

ŁĄCZNA
POWIERZCHNIA

180 os. 
POJEMNOŚĆ

373m2

RYZALITY
Ryzality są to trzy przeszklone, 
otwarte przestrzenie połączone ko-
rytarzem, z rozległym widokiem na 
otoczenie. Ich wysokość obejmuje 
dwa piętra. 
Najemca, w zależności od przewi-
dzianej liczby uczestników może zde-
cydować się na jedną, dwie lub trzy 
przestrzenie. 
Jest to miejsce, w którym można zor-
ganizować kameralny event, spotka-
nie firmowe, strefę wypoczynkową 
lub wystawienniczą.

HALA MASZYN
Hala Maszyn EC1 to największa i jedno-
cześnie najbardziej efektowna przestrzeń, 
którą możemy oddać do Państwa dyspo-
zycji. Jest to zabytkowe pomieszczenie  
z 1907 r. O jego unikalnym wyglądzie 
świadczą między innymi oryginalne, hi-
storyczne elementy, takie jak suwnica,  
klatka schodowa wraz z zegarem, bordiu-

ry oraz kafle. Hala Maszyn, dzięki wyjątkowemu wnętrzu, 
stała się ważnym, lubianym i popularnym miejscem, które 
jest często wykorzystywane na cele organizacji uroczysto-
ści okolicznościowych, spotkań firmowych, festiwali oraz 
innych wydarzeń.

 1363 m2

1200 os. 

POWIERZCHNIA

POJEMNOŚĆ

1

FOYER/Jezioro Pamięci 

                             Foyer Hali Maszyn EC1 to wielofunkcyjna 
sala, która może być zarówno docelo-
wym miejscem organizacji wydarzenia, 
jak i stanowić dodatkową przestrzeń dla 
Hali Maszyn, na przykład jako miejsce 
przeznaczone na catering, strefę wypo-
czynkową lub wystawienniczą.
Jest to przestronne wnętrze z wyłaniającą 

się z poziomu -2 olbrzymią kopułą Planetarium EC1. Możli-
wość iluminacji sprawia, że foyer nabiera wyjątkowego 
charakteru. Jest to przestrzeń idealna na zorganizowanie 
bankietu, przyjęcia, imprezy firmowej lub innej uroczysto-
ści.

 1006 m2

1000 os. 

POWIERZCHNIA

POJEMNOŚĆ

2

SALA 
KONFERENCYJNA

Sala konferencyjna w EC1 to modu-
larne pomieszczenie wyposażone  
w nowoczesny system audiowizualny  
z możliwością podziału na trzy mniejsze, 
autonomiczne sale. Powierzchnia ta daje 
możliwość zorganizowania profesjonalnej 
konferencji, spotkania, warsztatów, czy 
konwentu. Sala jest wyposażona w nowo-
czesny system nagłośnienia bezechowe-
go, ekrany multimedialne oraz wydajną 
sieć WiFi.

Sala otoczona jest rozległą przestrzenią (ok. 270 m2), która 
znajduje zastosowanie jako miejsce przeznaczone na cate-
ring, bądź też strefę wypoczynkową.

341 m2

200 os.* 

ŁĄCZNA
POWIERZCHNIA

POJEMNOŚĆ

3

SALA
PANORAMICZNA

Sala Panoramiczna na trzecim piętrze 
to nowoczesne wnętrze z widokiem na 
centrum miasta, dzięki dużym panora-
micznym oknom. 
Jest to idealne miejsce na zorganizo-
wanie kameralnej uroczystości. Sala 
może stanowić także uzupełninie in-
nych powierzchni, na przykład w po-
staci przestrzeni cateringowej lub wy-
poczynkowej.

155 m2

60 os. 

POWIERZCHNIA

POJEMNOŚĆ

5

TEATR

86 m2

30 os. 

POWIERZCHNIA
GÓRA

POJEMNOŚĆ

6

250 m2

50 os. 

POWIERZCHNIA
DÓŁ

POJEMNOŚĆ

*przy zapewnieniu dodatkowych warunków
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EKSPERYMENTALNY

HALA MASZYN, KONCERT

HALA MASZYN

FOYER, OTWARCIE WYSTAWY 

RYZALIT, WARSZTATY

SALA PANORAMICZNA

TEATR EKSPERYMENTALNY (GÓRA) 

TEATR EKSPERYMENTALNY (DÓŁ)

SALA KONFERENCYJNA

SALA KONFERENCYJNA

SALA KONFERENCYJNA

Kameralne audytorium umożliwia prze-
prowadzenie warsztatów i szkoleń wy-
magających bezpośredniej współpracy 
uczestników. W części zewnętrznej oto-
czone 18. stanowiskami wyposażonymi w 
komputery PC z podwójnymi monitorami 
- w tym po jednym dotykowym - o dużych 
możliwościach konfiguracyjnych w zakre-
sie hardware’u i software’u.


