
ADN Centrum Konferencyjne

Centrum Dobrych Spotkań

ADN CENTRUM KONFERENCYJNE



Lokalizacja
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Sale
Przestronne wnętrza

Metraż
2200 m2 powierzchni

Technologia
Nowoczesne wyposażenie

Obsługa
Profesjonalny zespół

Lokalizacja
Dogodna komunikacja

Parking
Miejsca postojowe

Idealne Warunki www.ckadn.pl
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Lokalizacja ADN Centrum Konferencyjne

przestronne, 

natomiast 

czas.
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KLATKA
SCHODOWA

WINDY

TOALETY TOALETY

Poniżej przedstawiamy plan
ADN Centrum Konferencyjnego. 

25 nowoczesnych sal o zróżnicowanej powierzchni mogą być 
miejscem dla kameralnych spotkań biznesowych, jak również 
dla konferencji dla kilkuset osób. Nasze połączone największe 
sale – 1(A+B+C+D+E) to powierzchnia 470 m2.

Rozmieszczenie sal www.ckadn.pl

KLATKA SCHODOWA

SALA 1C

KLATKA
SCHODOWA

TOALETYWINDY

TOALETY

POMIESZCZENIE

FOYERFOYER

MAŁE FOYER

RECEPCJA
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SALA
NR 1(C+D+E)
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SALA
NR 13(A+B)
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Powierzchnie, ustawienia i pojemności sal
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13A

13B

14

15

16

17

18

19

20

21

111

112

80

81
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50
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40
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40

50

42
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66
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41

42

42
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25
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150+1

150+1

99+1

99+1

48+1

48+2

48+3

48+4

80+1

31+1

33+1

 

41+1

48+1

54+1

78+1

90+1

88+1

49+1

49+1

49+1

49+1

 

24+1

24+1

84+1

84+1

56+1

56+1

24+1

24+1

24+1

24+1

42+1

18+1

16+1

 

28+1

30+1

30+1

40+1

45+1

48+1

24+1

24+1

24+1

34+1

12+1

8+1

44

42

34

34

24

24

24

24

32

18

20

 

20

20

24

28

28

28

20

20

20

20

12

12

34+1

32+1

28+1

26+1

18+1

18+2

18+3

18+4

26+1

14+1

16+1

 

16+1

20+1

18+1

20+1

20+1

22+1

18+1

18+1

18+1

18+1

-

-

SALA
(Numer)

POWIERZCHNIA
(m2)

Pojemność Sal (liczba osób)

Sala kreatywna - szkolenia miękkie

Sala kreatywna - szkolenia miękkie

1C *

1(A+B)

1(A+B+C)

1(D+E)

1(C+D+E)

1(A+B+C+D+E)

13(A+B)

* Powierzchnia korytarzowa, niedostępna do indywidualnego wynajmu, tylko w opcji modułowej.

Łączna ilość sal dostępnych w Centrum ADN to 25, z czego dwie są modułowe i dzielą się odpowiednio na 4 i na 2 oddzielne sale.

Opcje sal modułowych:

78

224

298

162

235

470

123

-

310+1

382+1

152+1

224+1

550+1

177+1

-

137+1

193+1

109+1

165+1

302+1

84+1

-

70

76

60

66

96

50

-

60+1

60+1

52+1

54+1

68+1

30+1
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Nowoczesne wyposażenie

Standardowe 
wyposażenie sal

Dodatkowe usługi 
dla organizatorów

Stworzenie propozycji kreacji 
czy motywu przewodniego spotkania

Zapewnienie ciekawych prelegentów

 

Obsługa hostess

Obsługa cateringowa z szeroką 
ofertą menu

Możliwość rezerwacji noclegów

Usługi tłumaczeń

 

Osobny pokój dla organizatora

Dodatkowe nagłośnienie – mikrofony, 
mikser, głośniki

Laptopy dla uczestników

Wydruk materiałów szkoleniowych

Wsparcie organizacyjno-administracyjne 
naszej obsługi

Wysokiej klasy, najnowocześniejsze 
projektory multimedialne

Monitor przed salą do wyświetlania logo firmy, 
nazwiska prelegenta czy tematu spotkania

Laptop dla osoby prowadzącej

Pilot/prezenter do slajdów

Bezprzewodowy dostęp szerokopasmowego 
internetu 1/1 Gbps

Oddzielna przestrzeń foyer dla organizacji 
cateringu - przerw kawowych czy lunchu

Stoliki cocktailowe na potrzeby cateringu

Możliwość wynajęcia pomieszczenia 
biurowego dla organizatora

Klimatyzacja

Dostęp do światła dziennego, możliwość 
zaciemnienia pomieszczenia

Możliwość otwarcia modułów okiennych

www.ckadn.pl
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Nasze Atuty ADN Centrum Konferencyjne

ADN Centrum Konferencyjne, to nie tylko 

komfortowe przestrzenie szkoleniowe. Dwa 

przestronne foyer znajdujące się w Centrum, to 

idealne przestrzenie dla gości na wypoczynek, 

rozmowy kuluarowe, a przede wszystkim lunch 

w miłej atmosferze.

Profesjonalna obsługa, na życzenie klienta, zadba o 

dobór cateringu do formatu spotkania. Istnieje 

także możliwość skorzystania z licznych restauracji, 

usytuowanych w Dzielnicy Smaków Browarów 

Warszawskich.

W foyer znajdują się także monitory do emisji 

materiałów reklamowych lub informacyjnych, 

a także garderoby do przechowania odzieży 

wierzchniej.

Dla gości udostępniamy dwa niewielkie tarasy 

znajdujące się przy każdym z foyer, które są idealnym 

miejscem do zaczerpnięcia świeżego powietrza. Co 

ważne, wszystkie wspólne przestrzenie Centrum 

Konferencyjnego są monitorowane, a elektroniczne 

ekrany informacyjne przed każdą salą poinformują o 

jej dostępności.
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Wydarzenia Specjalne www.ckadn.pl

Szkolenia Online

Laptop z dostępem do różnych platform
komunikacyjnych

Mikrofon wraz z zewnętrzną kartą dźwiękową

Kamera internetowa

Monitor prezentacyjny

Obsługa techniczna

Panele oświetleniowe LED

Greenscreen 2,8 x 2,8m

Kamery cyfrowe z videograbberami / camlinki

Statywy

Nagłośnienie

Dodatkowe laptopy i monitory

Switche HDMI

Mikrofony

Mixery audio

Projektory

TV 40″ – 60″

OBS

Centrum ADN oferuje także wynajem sal pod studia online, do prowadzenia wirtualnych wydarzeń oraz wszelkiego 
rodzaju transmisji online. W standardzie wynajmy znajdują się:

Jako dodatkowe wyposażenie, zapewniamy:

Szkolenia Miękkie/Kreatywne
ADN posiada w ofercie sale do szkoleń miękkich oraz warsztatów kreatywnych. Nieformalna aranżacja przestrzeni 
pozwala na swobodę w komunikacji i sprzyja rozwijaniu wyobraźni. Na ścianach znajdują się specjalne tablice, 
które pozwolą na twórczą pracę podczas warsztatów. Każde z pomieszczeń wyposażone jest w rzutnik oraz 
przestronne okna, z możliwością całkowitego zaciemnienia. Płynna regulacja oświetlenia, to ważna funkcjonalność 
przy tworzeniu odpowiedniej atmosfery i komfortu pracy.
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Sale szkoleniowe ADN Centrum Konferencyjne
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Opis sali:
Największa z przestrzeni dostępnych w Centrum Konferencyjnym ADN. Szczególnie polecana do organizacji 
dużych wydarzeń, jak kongresy, wystawy, targi czy bankiety.

Sala zajmuje zachodni narożnik skrzydła 1. Dzięki dużym oknom znajdującym się po dwóch przeciwnych 
stronach, sala jest znakomicie oświetlona. Dodatkowym atutem jest jej położenie - znajduje się blisko recepcji, 
oraz w bezpośredniej odległości od dużego foyer oraz wind co zapewnia uczestnikom oraz trenerom szkolenia 
wyższy komfort.

POWIERZCHNIA:

470 m2
550+1 302+1 96 68+1

Sala Szkoleniowa

1

Klimatyzacja

Bezprzewodowy dostęp
do szerokopasmowego

internetu 1/1 Gbps

Nowoczesny projektor 
multimedialny z laserowym 

źródłem światła

Płynna regulacja
oświetlenia 

Dostęp do światła 
z możliwością zaciemnienia 

Profesjonalne
nagłośnienie 

Pilot do prezentacji Mikrofon
bezprzewodowy 

Laptop dla
prowadzącego 

Istnieje możliwość dostosowania sali do indywidualnych potrzeb Klienta na specjalne zamówienie. i

ABCDE
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Opis sali:
Powierzchnia sali daje duże możliwości własnej aranżacji. Jest to jedna z większych sal, a dzięki możliwości 
modułowego łączenia z salami sąsiadującymi (1B, 1D i 1E) oraz korytarzem łączącym cztery pomieszczenia, 
pozwala uzyskać odpowiednio powierzchnię: 224 m2, 298 m2 oraz 470 m2.

Sala 1A jest zlokalizowana na rogu skrzydła budynku. Dodatkowym atutem jest jej położenie - znajduje się blisko 
recepcji, dużego foyer oraz wind co zapewnia uczestnikom oraz trenerom szkolenia wyższy komfort.

POWIERZCHNIA:

111 m2
150+1 84+1 44 34+1

Sala Szkoleniowa

1A

Klimatyzacja

Bezprzewodowy dostęp
do szerokopasmowego

internetu 1/1 Gbps

Nowoczesny projektor 
multimedialny z laserowym 

źródłem światła

Płynna regulacja
oświetlenia 

Dostęp do światła 
z możliwością zaciemnienia 

Profesjonalne
nagłośnienie 

Pilot do prezentacji Mikrofon
bezprzewodowy 

Laptop dla
prowadzącego 

Istnieje możliwość dostosowania sali do indywidualnych potrzeb Klienta na specjalne zamówienie. Ze względu na 
swoją dużą powierzchnię sala wykorzystywana jest głównie dla dużych grup lub wydarzeń biznesowych/bankietów. 
Najlepiej sprawdzą się w niej takie wydarzenia jak: warsztaty, szkolenia, wykłady.

i
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Opis sali:
Powierzchnia sali daje duże możliwości własnej aranżacji. Sala sąsiaduje z 3 pomieszczeniami o podobnej 
wielkości dzięki czemu daje ogromne możliwości aranżacyjne. W połączeniu z salami: 1A, 1D oraz 1E 
i korytarzem łączącym wszystkie pomieszczenia zwiększa powierzchnię aż do 470 m2.

Sala 1B jest zlokalizowana na rogu skrzydła budynku co gwarantuje dobre naświetlenie powierzchni. Znajduje 
się blisko recepcji, dużego foyer oraz wind co zapewnia uczestnikom oraz trenerom szkolenia wyższy komfort.

Istnieje możliwość dostosowania sali do indywidualnych potrzeb Klienta na specjalne zamówienie. Ze względu na 
swoją dużą powierzchnię sala wykorzystywana jest głównie dla dużych grup lub wydarzeń biznesowych/bankietów. 
Najlepiej sprawdzą się w niej takie wydarzenia jak: warsztaty, szkolenia, wykłady.

POWIERZCHNIA:

112 m2
150+1 84+1 42 32+1

Sala Szkoleniowa

1B

Klimatyzacja

Bezprzewodowy dostęp
do szerokopasmowego

internetu 1/1 Gbps

Nowoczesny projektor 
multimedialny z laserowym 

źródłem światła

Płynna regulacja
oświetlenia 

Profesjonalne
nagłośnienie 

Pilot do prezentacji Mikrofon
bezprzewodowy 

Laptop dla
prowadzącego 

i

Dostęp do światła 
z możliwością zaciemnienia 
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Opis sali:
Powierzchnia sali daje duże możliwości własnej aranżacji. Sala 1D w połączeniu z przestrzeniami sąsiednimi 
(1A, 1B, 1E i korytarz łączący) pozwala uzyskać niemal 6-krotnie większą powierzchnię (470 m2). Po połączeniu 
z salą 1E, z którą dzieli ścianę, powstanie przestrzeń o powierzchni 162 m2.

Sala 1D jest zlokalizowana w narożniku budynku, dzięki czemu gwarantuje dobre naświetlenie. Dodatkowym 
atutem jest jej położenie - znajduje się blisko recepcji, dużego foyer oraz wind co zapewnia uczestnikom 
i organizatorom wydarzenia wyższy komfort.

Istnieje możliwość dostosowania sali do indywidualnych potrzeb Klienta na specjalne zamówienie. Ze względu na 
swoją dużą powierzchnię sala wykorzystywana jest głównie dla dużych grup lub wydarzeń biznesowych/bankietów. 
Najlepiej sprawdzą się w niej takie wydarzenia jak: warsztaty, szkolenia, wykłady.

POWIERZCHNIA:

80 m2
99+1 56+1 34 28+1

Sala Szkoleniowa

1D

Klimatyzacja

Bezprzewodowy dostęp
do szerokopasmowego

internetu 1/1 Gbps

Nowoczesny projektor 
multimedialny z laserowym 

źródłem światła

Płynna regulacja
oświetlenia 

Profesjonalne
nagłośnienie 

Pilot do prezentacji Mikrofon
bezprzewodowy 

Laptop dla
prowadzącego 

i

Dostęp do światła 
z możliwością zaciemnienia 
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Opis sali:
Powierzchnia sali daje duże możliwości własnej aranżacji. Sala 1E ma bardzo korzystną lokalizację, która 
umożliwia łatwe zwiększenie powierzchni. W połączeniu z przestrzeniami sąsiednimi (1A, 1B, 1D + korytarz 
łączący) pozwala uzyskać powierzchnię niemal 6 razy większą, aż 470 m2. Po połączeniu z salą 1D, z którą dzieli 
ścianę, powstanie przestrzeń o powierzchni 162 m2.

Sala 1E jest zlokalizowana w narożniku budynku. Dodatkowym atutem jest jej położenie - znajduje się blisko 
recepcji, dużego foyer oraz wind co zapewnia uczestnikom i organizatorom wydarzenia komfort.

Istnieje możliwość dostosowania sali do indywidualnych potrzeb Klienta na specjalne zamówienie. Ze względu na 
swoją dużą powierzchnię sala wykorzystywana jest głównie dla dużych grup lub wydarzeń biznesowych/bankietów. 
Najlepiej sprawdzą się w niej takie wydarzenia jak: warsztaty, szkolenia, wykłady.

POWIERZCHNIA:

81 m2
99+1 56+1 34 26+1

Sala Szkoleniowa

1E

Klimatyzacja

Bezprzewodowy dostęp
do szerokopasmowego

internetu 1/1 Gbps

Nowoczesny projektor 
multimedialny z laserowym 

źródłem światła

Płynna regulacja
oświetlenia 

Profesjonalne
nagłośnienie 

Pilot do prezentacji Mikrofon
bezprzewodowy 

Laptop dla
prowadzącego 

i

Dostęp do światła 
z możliwością zaciemnienia 

- 15 -



Istnieje możliwość dostosowania sali do indywidualnych potrzeb Klienta na specjalne zamówienie.i

Opis sali:
Sala usytuowana jest na północnej ścianie budynku. Naturalne światło dzienne oraz piękne widoki na odnowioną 
część miasta – kompleks Browarów Warszawskich dodadzą klimatu każdemu wydarzeniu. Sala usytuowana jest 
przy ciągu komunikacyjnym: klatka schodowa, windy, co uprości logistykę. 

Dodatkowo sala jest oddalona od otwartych przestrzeni co zapewni spokój uczestnikom wydarzenia. Jej metraż 
daje możliwości aranżacyjne organizatorom. Przestrzeń jest szczególnie polecana do prowadzenia szkoleń 
i wykładów. 

POWIERZCHNIA:

45 m2
48+1 24+1 24 18+1

Sala Szkoleniowa

2

Klimatyzacja

Bezprzewodowy dostęp
do szerokopasmowego

internetu 1/1 Gbps

Nowoczesny projektor 
multimedialny z laserowym 

źródłem światła

Płynna regulacja
oświetlenia 

Dostęp do światła 
z możliwością zaciemnienia 

Pilot do prezentacji Ustawienie sali
w dogodnej konfiguracji

Laptop dla
prowadzącego 

Elektroniczny panel
informujący o wydarzeniu

przed salą
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Opis sali:
Sala usytuowana jest na północnej ścianie budynku. Naturalne światło dzienne oraz piękne widoki na odnowioną 
część miasta – kompleks Browarów Warszawskich dodadzą klimatu każdemu wydarzeniu. Sala znajduje się 
blisko ciągów komunikacyjnych (klatka schodowa, windy) oraz z dala od otwartych przestrzeni, co na pewno 
zapewni spokój uczestnikom wydarzenia.

Przestrzeń jest szczególnie polecana do prowadzenia szkoleń oraz wykładów. Sala, podobnie jak wszystkie 
przestrzenie w CK ADN odznaczają się wysokim standardem wykończenia, nowoczesnym wystrojem wnętrza 
oraz dużymi panoramicznymi oknami.

POWIERZCHNIA:

50 m2
48+2 24+1 24 18+2

Sala Szkoleniowa

3

Klimatyzacja

Bezprzewodowy dostęp
do szerokopasmowego

internetu 1/1 Gbps

Nowoczesny projektor 
multimedialny z laserowym 

źródłem światła

Płynna regulacja
oświetlenia 

Dostęp do światła 
z możliwością zaciemnienia 

Pilot do prezentacji Laptop dla
prowadzącego 

Elektroniczny panel
informujący o wydarzeniu

przed salą

Ustawienie sali
w dogodnej konfiguracji
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Opis sali:
Przestronna sala usytuowana na północnej ścianie budynku. Naturalne światło dzienne oraz piękne widoki na 
odnowioną część miasta – kompleks Browarów Warszawskich dodadzą klimatu każdemu wydarzeniu. 
Szczególnie polecana do prowadzenia szkoleń oraz wykładów.

Sala znajduje się blisko ciągów komunikacyjnych (klatka schodowa, windy) oraz z dala od otwartych przestrzeni, 
co na pewno zapewni spokój uczestnikom wydarzenia. Sala, podobnie jak wszystkie przestrzenie w CK ADN 
odznaczają się wysokim standardem wykończenia, nowoczesnym wystrojem wnętrza oraz dużymi 
panoramicznymi oknami.

POWIERZCHNIA:

50 m2
48+3 24+1 24 18+3

Sala Szkoleniowa

4

Klimatyzacja

Bezprzewodowy dostęp
do szerokopasmowego

internetu 1/1 Gbps

Nowoczesny projektor 
multimedialny z laserowym 

źródłem światła

Płynna regulacja
oświetlenia 

Dostęp do światła 
z możliwością zaciemnienia 

Pilot do prezentacji Laptop dla
prowadzącego 

Elektroniczny panel
informujący o wydarzeniu

przed salą

Ustawienie sali
w dogodnej konfiguracji
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Opis sali:
Przestronna sala usytuowana na północnej ścianie budynku. 

Znajduje się blisko ciągów komunikacyjnych (klatka schodowa, windy) oraz z dala od otwartych przestrzeni, 
co zapewni spokój uczestnikom wydarzenia. Szczególnie polecana do organizacji szkoleń oraz wykładów.

Sala ma optymalną wielkość do prowadzenia spotkań, bez potrzeby dodatkowego nagłośnienia, co przyczyni 
się do ułatwienia dyskusji pomiędzy uczestnikami.

POWIERZCHNIA:

50 m2
48+4 24+1 24 18+4

Sala Szkoleniowa

5

Klimatyzacja

Bezprzewodowy dostęp
do szerokopasmowego

internetu 1/1 Gbps

Nowoczesny projektor 
multimedialny z laserowym 

źródłem światła

Płynna regulacja
oświetlenia 

Dostęp do światła 
z możliwością zaciemnienia 

Pilot do prezentacji Laptop dla
prowadzącego 

Elektroniczny panel
informujący o wydarzeniu

przed salą

Ustawienie sali
w dogodnej konfiguracji
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Opis sali:
Duża sala z przestronnymi oknami usytuowana na północnej ścianie budynku. Oddalenie od otwartych 
przestrzeni wspólnych (foyer, recepcja) zapewnia spokój uczestnikom wydarzenia. Liczne możliwości 
konfiguracji ustawień pozwalają na organizację różnorodnych wydarzeń: wykładów, szkoleń, warsztatów.

Na dłuższej ścianie sali znajdują się wysokie okna, co nadaje jej przestronności i zapewnia ciekawe widoki.

POWIERZCHNIA:

64 m2
80+1 42+1 32 26+4

Sala Szkoleniowa

6

Klimatyzacja

Bezprzewodowy dostęp
do szerokopasmowego

internetu 1/1 Gbps

Nowoczesny projektor 
multimedialny z laserowym 

źródłem światła

Płynna regulacja
oświetlenia 

Dostęp do światła 
z możliwością zaciemnienia 

Pilot do prezentacji Laptop dla
prowadzącego 

Elektroniczny panel
informujący o wydarzeniu

przed salą

Ustawienie sali
w dogodnej konfiguracji
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Opis sali:
Sala szkoleniowa o średniej powierzchni, z przestronnymi oknami usytuowana na północnej ścianie budynku. 
Oddalenie od otwartych przestrzeni wspólnych (foyer, recepcja) zapewnia spokój uczestnikom wydarzenia. 
Szczególnie polecana do organizacji wykładów oraz szkoleń.

Dobra akustyka przestrzeni zapewni prowadzącym i słuchaczom komfortowe warunki podczas spotkania.

POWIERZCHNIA:

32 m2
31+1 18+1 18 14+1

Sala Szkoleniowa

7

Klimatyzacja

Bezprzewodowy dostęp
do szerokopasmowego

internetu 1/1 Gbps

Nowoczesny projektor 
multimedialny z laserowym 

źródłem światła

Płynna regulacja
oświetlenia 

Dostęp do światła 
z możliwością zaciemnienia 

Pilot do prezentacji Laptop dla
prowadzącego 

Elektroniczny panel
informujący o wydarzeniu

przed salą

Ustawienie sali
w dogodnej konfiguracji
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Opis sali:
Sala narożna, o średniej powierzchni, z przestronnymi oknami zapewniającymi pełny dopływ światła dziennego. 
Oddalenie od otwartych przestrzeni wspólnych (foyer, recepcja) zapewnia spokój uczestnikom wydarzenia. 
Szczególnie polecana do organizacji wykładów oraz szkoleń.

Atutem sali są dwie szklane ściany, co daje poczucie przestronności oraz ładny widok na miasto.

POWIERZCHNIA:

40 m2
33+1 16+1 20 16+1

Sala Szkoleniowa

8

Klimatyzacja

Bezprzewodowy dostęp
do szerokopasmowego

internetu 1/1 Gbps

Nowoczesny projektor 
multimedialny z laserowym 

źródłem światła

Płynna regulacja
oświetlenia 

Dostęp do światła 
z możliwością zaciemnienia 

Pilot do prezentacji Laptop dla
prowadzącego 

Elektroniczny panel
informujący o wydarzeniu

przed salą

Ustawienie sali
w dogodnej konfiguracji
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Opis sali:
Jest to kameralna sala o niewielkiej powierzchni, przystosowana do spotkań biznesowych lub szkoleń miękkich 
w nielicznym gronie. Wygodne fotele pozwolą na przeprowadzenie spotkań w mniej formalnej atmosferze. Na 
ścianach są specjalne tablice, które pozwolą na twórczą pracę podczas warsztatów.

Sala oddalona od otwartych przestrzeni wspólnych (foyer, recepcja), co zapewni spokój uczestnikom 
wydarzenia. Sala, podobnie jak wszystkie przestrzenie w CK ADN odznaczają się wysokim standardem 
wykończenia, nowoczesnym wystrojem wnętrza oraz dużymi panoramicznymi oknami.

POWIERZCHNIA:
SALA KREATYWNA – SZKOLENIA MIĘKKIE25 m2

Sala Szkoleniowa

9

Klimatyzacja

Bezprzewodowy dostęp
do szerokopasmowego

internetu 1/1 Gbps

Nowoczesny projektor 
multimedialny z laserowym 

źródłem światła

Płynna regulacja
oświetlenia 

Dostęp do światła 
z możliwością zaciemnienia 

Pilot do prezentacji Laptop dla
prowadzącego 

Elektroniczny panel
informujący o wydarzeniu

przed salą

Ustawienie sali
w dogodnej konfiguracji

i
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Opis sali:
Sala usytuowana od strony wschodniej, tuż przy klatce schodowej. Jej średnia powierzchnia zapewni 
komfortowe warunki do realizacji różnorodnych wydarzeń, m.in. wykładów czy szkoleń.

Ustawność sali, mimo nie dużej powierzchni, pozwoli na przeprowadzenie spotkania w komfortowych 
warunkach.

POWIERZCHNIA:

40 m2
41+1 28+1 20 16+1

Sala Szkoleniowa

10

Klimatyzacja

Bezprzewodowy dostęp
do szerokopasmowego

internetu 1/1 Gbps

Nowoczesny projektor 
multimedialny z laserowym 

źródłem światła

Płynna regulacja
oświetlenia 

Dostęp do światła 
z możliwością zaciemnienia 

Pilot do prezentacji Laptop dla
prowadzącego 

Elektroniczny panel
informujący o wydarzeniu

przed salą

Ustawienie sali
w dogodnej konfiguracji
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Opis sali:
Sala usytuowana od strony zachodniej budynku, z widokiem na dziedziniec Browarów Warszawskich. Jej 
średnia powierzchnia zapewni komfortowe warunki do realizacji różnorodnych wydarzeń, m.in. wykładów 
czy szkoleń.

Przestronne okna zapewnią dużo światła, a w razie potrzeby Salę można całkowicie zaciemnić.

POWIERZCHNIA:

50 m2
48+1 30+1 20 20+1

Sala Szkoleniowa

11

Klimatyzacja

Bezprzewodowy dostęp
do szerokopasmowego

internetu 1/1 Gbps

Nowoczesny projektor 
multimedialny z laserowym 

źródłem światła

Płynna regulacja
oświetlenia 

Dostęp do światła 
z możliwością zaciemnienia 

Pilot do prezentacji Laptop dla
prowadzącego 

Elektroniczny panel
informujący o wydarzeniu

przed salą

Ustawienie sali
w dogodnej konfiguracji
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Opis sali:
Sala usytuowana od strony zachodniej budynku, z widokiem na dziedziniec Browarów Warszawskich. 
Powierzchnia sali daje szerokie możliwości ustawień, co zapewni komfortowe warunki do realizacji 
różnorodnych wydarzeń, m.in. warsztatów, wykładów czy szkoleń.

Sala, podobnie jak wszystkie przestrzenie w CK ADN odznaczają się wysokim standardem wykończenia, 
nowoczesnym wystrojem wnętrza oraz dużymi panoramicznymi oknami.

POWIERZCHNIA:

42 m2
54+1 30+1 24 18+1

Sala Szkoleniowa

12

Klimatyzacja

Bezprzewodowy dostęp
do szerokopasmowego

internetu 1/1 Gbps

Nowoczesny projektor 
multimedialny z laserowym 

źródłem światła

Płynna regulacja
oświetlenia 

Dostęp do światła 
z możliwością zaciemnienia 

Pilot do prezentacji Laptop dla
prowadzącego 

Elektroniczny panel
informujący o wydarzeniu

przed salą

Ustawienie sali
w dogodnej konfiguracji
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Opis sali:
Powierzchnia sali daje bardzo duże możliwości aranżacji, gdyż powstała w wyniku połączenia dwóch 
sąsiadujących sal. Jest usytuowana od strony zachodniej budynku, z widokiem na dziedziniec Browarów 
Warszawskich.

Dzięki oddaleniu od otwartych przestrzeni wspólnych, sala zapewni spokój.

POWIERZCHNIA:

123 m2
177+1 84+1 50 30+1

Sala Szkoleniowa

13AB

Klimatyzacja

Bezprzewodowy dostęp
do szerokopasmowego

internetu 1/1 Gbps

Nowoczesny projektor 
multimedialny z laserowym 

źródłem światła

Płynna regulacja
oświetlenia 

Dostęp do światła 
z możliwością zaciemnienia 

Pilot do prezentacji Mikrofon
bezprzewodowy 

Laptop dla
prowadzącego 

Istnieje możliwość dostosowania sali do indywidualnych potrzeb Klienta na specjalne zamówienie.

Profesjonalne
nagłośnienie 

i
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Opis sali:
Sala usytuowana od strony zachodniej budynku, z widokiem na dziedziniec Browarów Warszawskich. 
Powierzchnia sali daje duże możliwości własnej aranżacji. Ruchoma ściana, pozwala na połączenie z
sąsiadującą salą 13B, co zwiększa powierzchnię aż do 123 m2.

Lokalizacja sali zapewni spokój, gdyż jest oddalona od otwartych przestrzeni wspólnych.

POWIERZCHNIA:

56 m2
78+1 40+1 28 20+1

Sala Szkoleniowa

13A

Klimatyzacja

Bezprzewodowy dostęp
do szerokopasmowego

internetu 1/1 Gbps

Nowoczesny projektor 
multimedialny z laserowym 

źródłem światła

Płynna regulacja
oświetlenia 

Dostęp do światła 
z możliwością zaciemnienia 

Pilot do prezentacji Mikrofon
bezprzewodowy 

Laptop dla
prowadzącego 

Istnieje możliwość dostosowania sali do indywidualnych potrzeb Klienta na specjalne zamówienie.

Profesjonalne
nagłośnienie 

i
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Opis sali:
Sala usytuowana od strony zachodniej budynku, z widokiem na dziedziniec Browarów Warszawskich. 
Powierzchnia sali daje duże możliwości własnej aranżacji. Ruchoma ściana, pozwala na połączenie z 
sąsiadującą salą 13A, co zwiększa powierzchnię aż do 123 m2.

Lokalizacja sali zapewni spokój, gdyż jest oddalona od otwartych przestrzeni wspólnych.

POWIERZCHNIA:

66 m2
90+1 45+1 28 20+1

Sala Szkoleniowa

13B

Klimatyzacja

Bezprzewodowy dostęp
do szerokopasmowego

internetu 1/1 Gbps

Nowoczesny projektor 
multimedialny z laserowym 

źródłem światła

Płynna regulacja
oświetlenia 

Dostęp do światła 
z możliwością zaciemnienia 

Pilot do prezentacji Mikrofon
bezprzewodowy 

Laptop dla
prowadzącego 

Istnieje możliwość dostosowania sali do indywidualnych potrzeb Klienta na specjalne zamówienie.

Profesjonalne
nagłośnienie 

i
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Opis sali:
Sala o średniej wielkości, zlokalizowana w ustronnej części budynku, pozwoli na przeprowadzenie najbardziej 
wymagających spotkań w atmosferze komfortu i spokoju. 

Sala znajduje się po zachodniej stronie budynku, dzięki czemu goście mogą długo cieszyć się światłem dziennym.

POWIERZCHNIA:

62 m2
88+1 48+1 28 22+1

Sala Szkoleniowa

14

Klimatyzacja

Bezprzewodowy dostęp
do szerokopasmowego

internetu 1/1 Gbps

Nowoczesny projektor 
multimedialny z laserowym 

źródłem światła

Płynna regulacja
oświetlenia 

Dostęp do światła 
z możliwością zaciemnienia 

Pilot do prezentacji Laptop dla
prowadzącego 

Istnieje możliwość dostosowania sali do indywidualnych potrzeb Klienta na specjalne zamówienie.i

Elektroniczny panel
informujący o wydarzeniu

przed salą

Ustawienie sali
w dogodnej konfiguracji
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Opis sali:
Sala o tej wielkości pozwoli na realizację spotkań średniej wielkości, szczególnie polecana jest do organizacji 
warsztatów, wykładów lub konferencji. Przestrzeń znajduje się w ustronnej części budynku, co gwarantuje 
przeprowadzenie najbardziej wymagających spotkań w atmosferze komfortu i spokoju. 

Przestronne okna zapewnią światło dzienne oraz piękne widoki na miasto.

POWIERZCHNIA:

41 m2
49+1 24+1 20 18+1

Sala Szkoleniowa

15

Klimatyzacja

Bezprzewodowy dostęp
do szerokopasmowego

internetu 1/1 Gbps

Nowoczesny projektor 
multimedialny z laserowym 

źródłem światła

Płynna regulacja
oświetlenia 

Dostęp do światła 
z możliwością zaciemnienia 

Pilot do prezentacji Laptop dla
prowadzącego 

Istnieje możliwość dostosowania sali do indywidualnych potrzeb Klienta na specjalne zamówienie.i

Elektroniczny panel
informujący o wydarzeniu

przed salą

Ustawienie sali
w dogodnej konfiguracji
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Opis sali:
Sala szczególnie polecana do organizacji warsztatów, wykładów lub konferencji. Przestrzeń znajduje się 
blisko ciągów komunikacyjnych (klatki schodowej i wind), co ułatwia nawigację po budynku i przemieszczanie 
się uczestników. 

Sala znajduje się po zachodniej stronie budynku, dzięki czemu goście mogą długo cieszyć się światłem dziennym.

POWIERZCHNIA:

42 m2
49+1 24+1 20 18+1

Sala Szkoleniowa

16

Klimatyzacja

Bezprzewodowy dostęp
do szerokopasmowego

internetu 1/1 Gbps

Nowoczesny projektor 
multimedialny z laserowym 

źródłem światła

Płynna regulacja
oświetlenia 

Dostęp do światła 
z możliwością zaciemnienia 

Pilot do prezentacji Laptop dla
prowadzącego 

Istnieje możliwość dostosowania sali do indywidualnych potrzeb Klienta na specjalne zamówienie.i

Elektroniczny panel
informujący o wydarzeniu

przed salą

Ustawienie sali
w dogodnej konfiguracji
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Opis sali:
Sala szczególnie polecana do organizacji warsztatów, wykładów lub konferencji. Przestrzeń znajduje się blisko 
ciągów komunikacyjnych (klatki schodowej i wind), co ułatwia nawigację po budynku i przemieszczanie się 
uczestników. 

Sala znajduje się po zachodniej stronie budynku, dzięki czemu goście mogą długo cieszyć się światłem dziennym.

POWIERZCHNIA:

42 m2
49+1 24+1 20 18+1

Sala Szkoleniowa

17

Klimatyzacja

Bezprzewodowy dostęp
do szerokopasmowego

internetu 1/1 Gbps

Nowoczesny projektor 
multimedialny z laserowym 

źródłem światła

Płynna regulacja
oświetlenia 

Dostęp do światła 
z możliwością zaciemnienia 

Pilot do prezentacji Laptop dla
prowadzącego 

Istnieje możliwość dostosowania sali do indywidualnych potrzeb Klienta na specjalne zamówienie.i

Elektroniczny panel
informujący o wydarzeniu

przed salą

Ustawienie sali
w dogodnej konfiguracji

- 33 -



Opis sali:
Bardzo atrakcyjna sala ze względu na położenie – znajduje się na zachodnio-południowym narożniku budynku, 
co zapewnia jej długi dostęp do światła dziennego oraz szeroki widok na kompleks Browarów Warszawskich. 

Dodatkowym atutem jest ustronność sali, co przyczyni się do wysokiego komfortu prowadzonych spotkań.

POWIERZCHNIA:

50 m2
49+1 34+1 20 18+1

Sala Szkoleniowa

18

Klimatyzacja

Bezprzewodowy dostęp
do szerokopasmowego

internetu 1/1 Gbps

Nowoczesny projektor 
multimedialny z laserowym 

źródłem światła

Płynna regulacja
oświetlenia 

Dostęp do światła 
z możliwością zaciemnienia 

Pilot do prezentacji Laptop dla
prowadzącego 

Istnieje możliwość dostosowania sali do indywidualnych potrzeb Klienta na specjalne zamówienie.i

Elektroniczny panel
informujący o wydarzeniu

przed salą

Ustawienie sali
w dogodnej konfiguracji
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Opis sali:
Jest to kameralna sala o niewielkiej powierzchni, przystosowana do spotkań biznesowych lub szkoleń miękkich 
w nielicznym gronie. Na ścianach są specjalne tablice, które pozwolą na twórczą pracę podczas warsztatów, 
a wygodne fotele sprawią, że atmosfera spotkania będzie mniej formalna.

Sala zapewnia komfort spokoju uczestnikom, dzięki oddaleniu od otwartych przestrzeni wspólnych (foyer, 
recepcja).

POWIERZCHNIA:

42 m2

Sala Szkoleniowa

19

Klimatyzacja

Bezprzewodowy dostęp
do szerokopasmowego

internetu 1/1 Gbps

Nowoczesny projektor 
multimedialny z laserowym 

źródłem światła

Płynna regulacja
oświetlenia 

Dostęp do światła 
z możliwością zaciemnienia 

Pilot do prezentacji Laptop dla
prowadzącego 

Istnieje możliwość dostosowania sali do indywidualnych potrzeb Klienta na specjalne zamówienie.i

Elektroniczny panel
informujący o wydarzeniu

przed salą

Ustawienie sali
w dogodnej konfiguracji

SALA KREATYWNA – SZKOLENIA MIĘKKIEi
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Opis sali:
Nieduża sala idealnie przystosowana do spotkań biznesowych lub szkoleń w nielicznym gronie. Pozwala na 
swobodne prowadzenie spotkania w ustawieniu szkolnym bądź teatralnym, choć również nie wyklucza 
innych możliwości. 

Sala zapewnia komfort i spokój uczestnikom, a jednocześnie jest w bezpośredniej odległości od małego foyer, 
które daje możliwość organizacji przerwy lunchowej w kameralnej atmosferze.

POWIERZCHNIA:

23 m2
24+1 12+1 12 -

Sala Szkoleniowa

20

Klimatyzacja

Bezprzewodowy dostęp
do szerokopasmowego

internetu 1/1 Gbps

Nowoczesny projektor 
multimedialny z laserowym 

źródłem światła

Płynna regulacja
oświetlenia 

Dostęp do światła 
z możliwością zaciemnienia 

Pilot do prezentacji Laptop dla
prowadzącego 

Elektroniczny panel
informujący o wydarzeniu

przed salą

Komfortowe fotele
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Opis sali:
Jedna z mniejszych sal, idealnie przystosowana do spotkań biznesowych lub szkoleń w nielicznym gronie. Sala, 
podobnie jak wszystkie przestrzenie w CK ADN odznaczają się wysokim standardem wykończenia, 
nowoczesnym wystrojem wnętrza oraz dużymi panoramicznymi oknami. 

Sala zapewnia komfort i spokój uczestnikom, a jednocześnie jest w bezpośredniej odległości od małego foyer, 
które daje możliwość organizacji przerwy lunchowej w kameralnej atmosferze.

POWIERZCHNIA:

20 m2
24+1 8+1 12 -

Sala Szkoleniowa

21

Klimatyzacja

Bezprzewodowy dostęp
do szerokopasmowego

internetu 1/1 Gbps

Nowoczesny projektor 
multimedialny z laserowym 

źródłem światła

Płynna regulacja
oświetlenia 

Dostęp do światła 
z możliwością zaciemnienia 

Pilot do prezentacji Laptop dla
prowadzącego 

Elektroniczny panel
informujący o wydarzeniu

przed salą

Komfortowe fotele
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Centrum Dobrych Spotkań

www.ckadn.pl

ADN Centrum Konferencyjne Sp. z o.o. Sp. k.


