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www.nina.com.pl, sklep@nina.com.pl, tel. 602 324 350
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Tapety
Tynki
dekoracyjne
Farby
Sztukateria
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Kuchnie i Łazienki indywidualnie projektowane,
garderoby, livingi, krzesła, stoły, pokoje dziecięce.
Salon sprzedaży SCHMIDT Kuchnie
Pawilon na terenie ETC / obok KFC
Tel/Fax

61 651 09 75

e-mail: info@schmidt-kuchnie.pl

www.schmidt-kuchnie.pl

OKAZJA

MEBLE Z EKSPOZYCJI

– 50%
Życie to odkrywanie czegoś nowego – różnicy między dobrze
znanym, a tym co odkrywamy. Pokazujemy Państwu, jak to jest
w kuchniach Schmidt, ponieważ zaprojektowaliśmy je jako miejsca pełne wrażeń, które otwierają w życiu codziennym niezliczone możliwości.

18

19

Partnerski Program Zysków Citi Handlowy
W Citi Handlowy, każde działanie determinowane jest dbałością o stworzenie i utrzymanie partnerskich relacji
z Klientem i Parterem, z którymi łączy nas wspólny cel. Jednym z elementów budujących jakość tych relacji
jest przygotowany przez nas Partnerski Program Zysków, w którym poprzez atrakcyjne nagrody premiujemy
Partnerów aktywnie budujących nasz wspólny sukces.
Program adresowany jest do niezależnych sprzedawców kredytów hipotecznych – właścicieli agencji nieruchomości,
małych firm deweloperskich, pośredników finansowych, geodetów, księgowych, architektów, doradców podatkowych
i ubezpieczeniowych czy biur remontowo-budowlanych. W ramach Programu sprzedawcy za skuteczne polecenie
produktów hipotecznych Citi Handlowy mogą zdobywać punkty w specjalnym programie lojalnościowym.
Zebrane punkty Partnerzy mogą wymieniać na atrakacyjne nagrody.
Już pierwszy polecony uruchomiony kredyt będzie premiowany nagrodą w postaci aparatu cyfrowego Nikon!
Do współpracy w ramach Programu zaprosiliśmy trzy starannie wyselekcjonowane firmy, dzięki którym
z przyjemnością możemy zaoferować naszym Partnerom szeroką gamę atrakcyjnych nagród. Od narzędzi pomocnych
w organizacji pracy firmy i biura, poprzez sprzęt high-tech oraz szeroko pojętą rozrywkę i wypoczynek, w tym:
ekstremalne przeżycia, relaksujące zabiegi, niezwykłe doznania kulinarne czy odprężenie w jednym z tysięcy
hoteli w Polsce i za granicą.
Szczegóły i regulamin znajdą Państwo u Doradcy w oddziale Citi Handlowy.
Każdy uczestnik programu otrzymuje:
• 0 PLN za prowadzenie CitiKonto (miesięczny wpływ na rachunek min. 1.500 zł)
• 0 PLN za Pakiet Medyczny Lux Med przez 6 miesięcy (dot. Pakietu IA)
• 0 PLN za wydanie Karty Kredytowej Citibank MasterCard® World oraz 0 PLN za użytkowanie na zawsze
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Sprawdź ofertę kredytu
mieszkaniowego w Citi Handlowy

• 0% prowizji za udzielenie kredytu
• wypłata kredytu w 14 dni od zebrania kompletu dokumentów
• marża już od 1%
A dodatkowo:
• Doradca pomoże Ci w złożeniu wniosku, skompletowaniu dokumentów dotyczących
inwestycji oraz uzyska wpis hipoteki do księgi wieczystej
• nie wymagamy ubezpieczenia: brakującego wkładu własnego, na życie oraz od utraty pracy
• możliwość przeznaczenia 30% kredytu na dowolny cel
Kredytujemy:
• zakup oddanego do użytku domu lub mieszkania
• mieszkania deweloperskie pod warunkiem zakończenia inwestycji w ciągu 12 miesięcy
• refinansowanie innych kredytów mieszkaniowych
Okres kredytowania: 35 lat
Maksymalna wielkość kredytu: do 90% wartości nieruchomości, od 80 tys. do 3 mln zł
Waluta: PLN – brak ryzyka kursowego
Zasady spłaty: równe raty kapitałowo-odsetkowe
Oferta dla wniosków złożonych do 31 maja 2011 r.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 5,85% dla marży 1,3% i prowizji 0%,
kwota kredytu 200 tys. PLN na 30 lat, udział własny 40%, posiadanie ROR oraz karty
kredytowej (stan na dzień 13.04.2011 r.).

✆ 19009
www.citihandlowy.pl
Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału
zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony. Citi Handlowy jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do podmiotów z grupy Citgroup Inc.
Bank może odmówić przyznania kredytu bez podania przyczyny.
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Villa sp. z o.o.
Biuro ul. Klasztorna 26
61-779 Poznań
kom. 508 106830
kom. 602 527269
tel. 61 8510167

info@villa.poznan.pl
www.villa.poznan.pl

Podolany, ul. Szczawnicka

cena od 595 - 645 tys. zł brutto

Zakończenie realizacji - II kwartał 2011 roku.

Grunwald, ul. Lodowa 11

cena od 5.521 zł brutto / m2

Przekazanie lokali - IV kwartał 2011 roku.
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sprzedaż nowych mieszkań | tel. (61) 67 10 100

jednopokojowe

sprzedaż nowych mieszkań | tel. (61) 67 10 100

dwupokojowe
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10

Budynek mieszkalny
ul. Brzask 10

4 dostępne

80

13

Poznań, ul. Wojskowa

Swarzędz, Zalasewo
Os. Zacisze

ul. Jarochowskiego 48A

10 dostępnych

190

Zespół Mieszkaniowy Marcelin
ul. Marcelińska, Wałbrzyska,
Świerzawska - ETAP 2

Poznań, os. Stefana Batorego

50

38 i 70

30-65

50-63

50-80

58-81

27,9-99,7

31-87

240

do sprzedaży
7

ogółem dla obu budynków
31-70

Budynek D – 21
Budynek E – 21

31-85

etap II: 29-77

etap II
Pozostały 34
mieszkania

128

137

42-62

mertaż działek
137 - 183

6400

4 400

6 500

5 900

od 5900

od 6100

od 6 100

od 3 104

od 5200

od 5650

etap II: informacja u
dewelopera

3 220

4 650 - 5 400 standard
deweloperski

od 461 577
za cały dom

Wyprzedaż ostatniego mieszkania w
promocyjnej cenie!!!

od 7 200

A: 66, B,D: 90-162
standard deweloperski,
A: 73
wykończone pod klucz

80

Cena zł/m2
(z VAT)

Metraż (m2)

1

49 apartamentów
w sprzedaży

Zespół Mieszkaniowy Marcelin
ul. Marcelińska, Wałbrzyska,
Świerzawska - ETAP 1

Poznań, ul. Morasko

Poznań, ul. Warszawska/Krańcowa,
Corner Point

Poznań, ul. Wilczak 20

Zalasewo, ul. Mokra, Os. Południe
- Swarzędz

Swarzędz, ul. Graniczna,
os. Tytusa Działyńskiego

Baranowo, ul. Szamotulska,
“Zielona Przystań - apartamenty
wypoczynkowe”

5 domów
w sprzedaży

1

Poznań, ul. Wiklinowa 5

Poznań, os. Bajkowe,
ul. Andersena
“Magiczny Zakątek”

20

Ilość
mieszkań/
domów

Poznań
ul. Wojskowa 6
Apartamenty Ułańskie

Lokalizacja

(1.350zł/1m2 + VAT

Nowo budowana kamienica w centrum Poznania ( ul. Hetmańska/Głogowska/Chociszewskiego) blisko Parku
Jana Kasprowicza i Areny. Budynek pięciokondygnacyjny w klasycznym stylu z dachem mansardowym, solidnie
posadowiony, budowany z ceramiki. Budynek wyposażony jest w windę osobową, piwnicę oraz cztery miejsca
parkingowe pod dachem na terenie posesji. W ofercie znajduje się 18 mieszkań o powierzchni 38 i 70m kw, oraz
dwa na poddaszu o powierzchni 100 m kw, wszystkie posiadają balkony. Na parterze do nabycia są także dwa
lokale usługowe 67 i 75 m kw. Przed budynkiem jest bardzo szeroki chodnik i równie szeroki parking.

Osiedle budynków wielorodzinnych zdala od wielkomiejskiego zgiełku. Bliski dostęp do centrów handlowych,
sklepów, szkół, przedszkoli, basenu “Wodny Raj”. Łatwy dojazd do m. Poznania i tras wylotowych w kier. W-wy
i Gdańska.
Zakończenie inwestycji: listopad 2011 r.

budynek został zlokalizowany w kameralnej okolicy w sąsiedztwie niskiej zabudowy z przyległym terenem zielonym przy hali widowiskowej “Arena”.

Odbiór od zaraz, budynek przy lesie, możliwość dokupienia piwnicy i miejsca w hali garażowej

Mieszkania gotowe do odbioru! Podziemne garaże (1.650zł/1m2 + VAT w obowiązującej wysokości), monitoring,
ochrona, standard dewloperski

Termin realizacji: połowa 2012 r. Miejsca parkinowe na parkingu podziemnym
w obowiązującej wysokości), monitoring, ochrona, standard dewloperski

Termin realizacji: połowa 2011 r. Podziemne garaże (1.500zł/1m2 + VAT w obowiązującej wysokości),
monitoring, ochrona, standard deweloperski

Domy w zabudowie bliźniaczej, tradycyjna technologia wykonania; działka 750 m2; pełna infrastruktura osiedla,
bezpośrednie sąsiedztwo lasu; stan deweloperski

Corner Point to nowoczesny kompleks mieszkalno-biurowy zlokalizowany niemal w ścisłym centrum miasta,
u zbiegu ulic Warszawskiej i Krańcowej w Poznaniu. Największą zaletą inwestycji jest lokalizacja. Budynek
powstanie w sąsiedztwie trasy wylotowej na Warszawę a kilka istniejących w okolicy linii tramwajowych
i autobusowych, umożliwia dojazd do centrum miasta (Stary Rynek) w ciągu kilkunastu minut. Dobre warunki do
wypoczynku stwarzają zlokalizowane w pobliżu tereny ogrodu zoologicznego i jeziora Maltańskiego. Budowany
jest również Aquapark (termy maltańskie).

W pierwszym etapie dwa budynki D i E. Zespół wielorodzinnych budynków mieszkalnych z częścią usługową
na terenie osiedla oraz podziemną halą garażową. Projekt zakłada wybudowanie sześciu budynków tworzących
nowoczesne, ogrodzone osiedle. Dodatkowym czynnikiem podnoszącym bezpieczeństwo niewątpliwie będzie
prowadzony na terenie osiedla system monitoringu i kontroli dostępu. Budynki w niskiej, sześciokondygnacyjnej
zabudowie. Standard deweloperski

Standard deweloperski. Kompleks dwu-, trzy-, i czteropiętrowych budynków. Miejsca postojowe ogólnodostępne.
Do mieszkań na parterach przyporządkowane ogródki o powierzchni od 46 do 67 m2. Mieszkania 1, 2 i 3 pokojowe. Termin realizacji: etap II: grudzień 2011 r.

Mieszkanie dwupoziomowe z antresolą. Plac zabaw, lokale usługowe w parterach. Miejsce postojowe przed
budynkiem w cenie 10 000. Inwestycja zakończona

Centrum aktywnego wypoczynku. Plac zabaw. Termin realizacji: grudzień 2011 r.

Domy w zabudowie szeregowej, 4-pokojowe z działką o powierzchni od 137 do 296 mkw. W cenie dwa miejsca
postojowe na zewnątrz. Termin realizacji: czerwiec 2011 r.

Standard deweloperski. W cenie miejsce postojowe przed budynkiem i komórka lokatorska. Mieszkanie na parterze z ogródkiem o powierzchni 80 m2. Inwestycja zakończona

Jedyne prawdziwe LOFTY w Poznaniu. Osiedle zamknięte, monitorowane i chronione. W cenie miejsce
postojowe na zewnątrz. W standardzie klimatyzacja, centralny odkurzacz i ogrzewanie podłogowe
w łazience. Dodatkowo miejsce parkingowe w hali garazowej w cenie 35 000 zł. Inwestycja zakończona

Uwagi

Inwestor

CGK Sp. z o.o.
ul. Czartoria 1, 61-102 Poznań
tel./fax. 618658030
cgkbiuro@wp.pl
www.cgkdom.pl

Budnex Sp. z o.o.
os. Batorego 80A, 60-687 Poznań
tel.: 61-824-19-37,
fax.: 61-821-81-31
kom.: 609-757-766
poznan@budnex.gorzow.pl
www.budnex.gorzow.pl

Ataner Sp z o.o.
ul. Towarowa 35
61-896 Poznań
Tel. 61 859 40 01 (do 04)
Fax 61 859 40 05
biuro@ataner.pl
www.ataner.pl

Aniron Sp. z o.o.
Biuro Sprzedaży tel. 515 920 910
www.aniron.pl

Agrobex Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań,
tel. 61-846-40-60 (do 67),
fax 61-846-40-69
agrobex@agrobex.com.pl
www.agrobex.pl

Adres
kontaktowy
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28-66

52-64

40 w tym (17
gotowych do
odbioru)

Rokietnica, Os.Kalinowe

109

64,35 - 64,68

do sprzedaży
2

Rokietnica, ul. Lipowa 19, 21

Swarzędz, ul. Grudzińskiego 7

28-68

24

36,5-110,5

32-110

Rokietnica, ul. Lipowa 19, 21

64

Plewiska I, ul. Fabianowska 73, 75

do 153

25 do sprzedaży

24

Osiedle Na Wzgórzach
Poznań-Morasko

30-78

31-65

70

130 i 86

51

37-70

Plewiska II, ul. Garncarska

66

do sprzedaży
3

Poznań-Piatkowo
ul. Stróżyńskiego 13
Os. Słoneczny Zakątek

Poznań-Rataje
ul.Milczańska/Inflancka/Bobrzańska
Os. Ratajski Zakątek

72

Komorniki, ul. Młyńska

28 i 12

76 wolnych

Poznań, ul. Kosińskiego
(Perła)

Borówiec
i Zaniemyśl

liczba wolnych
mieszkań 21

Poznań, ul. Czeremchowa
(Koral)

3 wolne

48,60 - 51,80
jednopoziomowe
142,50 - 150,00
dwupoziomowe

6
w sprzedaży

Małe Naramowice Rynek

Czapury, Osiedle Leśne IV

6148 - 6156
jednopoziomowe
3336 - 3962
dwupoziomowe

47,30 - 110,40

103
w sprzedaży

Małe Naramowice Pod Klonami

28-80

5364 - 6767

37,70 - 94,00

92
w sprzedaży

Kasztanowa Aleja

Zespół pięciu szeregowców. Dwupoziomowe mieszkania z ogródkiem i mieszkania poddaszowe z balkonami,
do których przynależeć będą pomieszczenia gospodarcze. Do każdego lokalu przynależeć będzie miejsce parkingowe przed budynkiem. Stan deweloperski.

informacja u
dewelopera

3 400 za stan
deweloperski
mieszkanie

od 4445 do 4881

od 3599 do 3895

od 3 700

Bloczki ceramiczne + wełna mineralna. Ogródki, balkony oraz piwnice w cenie! Odbiór mieszkań - jesień 2011r.

Ekskluzywne mieszkania w nowoczesnym budynku wielorodzinnym. Standard deweloperski. Cały kompleks
połączony podziemną, dwupoziomową halą garażową. Winda, wideodomofon.Obfitość terenów zielonych,
oświetlone ścieżki spacerowe, dla najmłodszych plac zabaw. I etap inwestycji zostanie ukończony w sierpniu
2012r.

Komfortowe mieszkania w kompleksie budynków wielorodzinnych. Standard deweloperski. Wysoce rozwinięta
wewnętrzna infrastruktura osiedla , bogata w tereny zielone. Inwestycja zakończona, ostatni VI etap w trakcie
realizacji.

Bezczynszowe mieszkania w budynku wielorodzinnym o charakterze podmiejskiej kamienicy. Lokale z udziałem
w gruncie oddawane będą w standardzie deweloperskim. Możliwosć skorzystania z programu “rodzina na swoim”.
Termin realizacji: czerwiec 2011r.

technologia wykonania tradycyjna. Dom wielorodzinny, mieszkania 1, 2, 3 pokojowe, ciekawe układy
wewnętrzne, duże balkony, miejsca postojowe, mozliwość skorzystania z programu “Rodzina na swoim”. Termin
realizacji: czerwiec 2011 r.

Dwupoziomowe mieszkania z ogródkiem i mieszkania poddaszowe. Możliwe jest również łączenie dwóch
mieszkań, w efekcie czego powstaje segment szeregowca. W ramach zagospodarowania terenu, wokół budynków
uwzględniono opłotowanie działki od strony ogrodowej, trawnik, chodniki z bruku.

informacja u
dewelopera

od 3 800

Domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej o powierzchni do 153 m2. Dla pojedynczego segmentu przewidziane działki o powierzchni od 450 m2 do 580 m2. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. Pierwszy
etap – planowane zakończenie na I kwartał 2012 roku - budowa pięciu domów. W kolejnym etapie siedem domów.

Technologia wykonania tradycyjna. W dwóch czterokondygnacyjnych budynkach oferujemy mieszkania 1,2,3
i 4 pokojowe, każde z balkonem. Pod każdym budynkiem podziemna hala garażowa. Udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych. Standard dewloperski.

Technologia wykonania tradycyjna. Atrakcyjne mieszkania z windami, na parterach ogródki. Możliwośc zakupu
miejsca postojowego w hali garażowej, zakończenie budowy: grudzień 2010 r. Sandard dewloperski

Urokliwy, pagórkowaty teren przy lesie. 72 mieszkania (w I etapie) z ogródkiem i kominkiem.

Domy wolnostojące w Borówcu na działkach o powierzchni 500 m2 w terenie zalesionym.
Domy wolnostojące w Zaniemyślu położonych w lesie sosnowym nad jeziorem

Mieszkania 3 pokojowe o metrażu od 51 m2 na parterze z ogrodem, oraz na piętrze z balkonem i ogrodem. Wysoki standard wykończenia. Wszytskie mieszkania posiadają osobną kuchnię. Termin realizacji połowa roku 2012.

Mieszkania 1, 2, 3 i 4 pokojowe, wysoki standard wykończenia, odbiór: III/IV kwartał 2012 hala garażowa
podziemna. Technologia tradycyjna, bliskość centrum miasta.

Technologia tradycyjna. Mieszkania 1, 2, 3 i 4 pokojowe, wysoki standard wykończenia odbiór: kwiecień 2012,
hala garażowa podziemna.

W cenę wliczona komórka lokatorska oraz naziemne stanowisko postojowe lub miejsce w hali garażowej

W cenę wliczona komórka lokatorska oraz naziemne stanowisko postojowe

W cenę wliczony schowek garażowy

Kameralny budynek mieszkalno-usługowo-biurowy, winda, miejsca postojowe, dogodna lokalizacja, termin
oddania sierpień 2011r.

777 600

od 6 480 do 6 804

6 246

od 4 000

4 050 i 3 700

od 2 773 (netto)

od 4 200 (netto)

od 4 000 (netto)

6581 - 9700

6500 brutto
mieszkania
7000 netto biura

66,8+101,1 mieszkania
60,1-152,5 biura

3 mieszkania,
6 biur
w sprzedaży

Poznań ul.Piątkowska 122

Budynek mieszkalny, windy, garaże, plac zabaw, termin oddania wrzesień 2011

specjalna oferta
od 4900 brutto
z gruntem

43-76

22
w sprzedaży

Budynek mieszkalno-usługowy, windy, garaże, plac zabaw, termin oddania marzec 2011

Uwagi

specjalna oferta
od 4340 brutto
z gruntem

Cena zł/m2
(z VAT)

Poznań, os. Złote Ogrody IV etap
ul.Mateckiego

70,2-70,5

Metraż (m2)

2
w sprzedaży

Ilość
mieszkań/
domów

Poznań, os. Złote Ogrody III etap
ul.Mateckiego

Lokalizacja

R

Inwestor

Lepiko Developer Sp. z o.o.
ul. Skórzewska 19, 60-185 Poznań
Biuro sprzedaży:

Kalbud Deweloper
ul. Winogrady 133/2
61-642 Poznań
tel. 61-624-23-13/14
61-8290-200
biuro@kalbud.com.pl
www.kalbud.com.pl

Hausner Sp. z o.o.
ul. Prusa 6/3
60-819 Poznań
tel. 61-84-60-390
kom. 510-209-475, 515-188-746
fax 61-84-60-399
sekretariat@hausner.pl
marta.zarzycka@hausner.pl
www.hausner.pl

GGW Development sp.j.
ul. Św. Wojciech 22/24, lok.2
61-749 Poznań
tel. 61 668 24 90
fax 61 852 22 46
biuro@ggwdevelopment.pl
www.ggwdevelopment.pl

Future Building Company
ul. Polwicka 16, 63-020 Łękno
Borówiec - tel. 602-73-55-43
Komorniki - tel. 602-48-35-11
Zaniemyśl - tel. 606-47-54-47
aaa.a3.pl@gmail.com
www.futurebuilding.pl

Family House Sp. z o.o.
ul. Półwiejska 28/5
61-888 Poznań
tel. 61-8534-100
kom. 503-038-578
info@familyhouse.pl
www.familyhouse.pl

Echo Investment S.A.
ul. Rubież 14/44, tel.061 82 44 701(702)
ul. Wojskowa 5,
tel. 664 900 466
Kasztanowa Aleja
tel. 664 900 467
Małe Naramowice Pod Klonami
tel. 664 900 468
Małe Naramowice Rynek

Ekonbud-Fadom
ul. Głogowska 31/33, Poznań
tel. 61 864 50 25
www.ekonbud.pl

Adres
kontaktowy
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mieszkania (apartamenty) od
53 do 86,
domy od 115 do 143

103,09

informacje na
stronie: www.
osiedlepoetow.pl

ostatnie mieszkanie !!!

informacja u
dewelopera

Komorniki, ul. Jeziorna, Osiedle
Poetów

Komorniki, ul. Widokowa

Dąbrówka, ul. Azaliowa, Cisowa,
Platanowa, Oliwna
Osada Leśna

1

100

Dąbrowa ul. Okrężna

Wielkopolska

134

148

48

123

Komorniki, ul. Żabikowska

Warta Park
Luboń, ul. 3 maja

81 do sprzedania

Dąbrówka, gm. Dopiewo, ul.
Zamkowa
Osiedle Księżnej Dąbrówki

Plewiska, ul. Koperkowa
(Szałwiowa)

102 do sprzedania

Poznań, ul. Dąbrowskiego 29
Kamienica za Teatrem

Plewiska, ul. Tęczowa

1 do sprzedania

Poznań, ul. Piątkowska 110
Zaułek Piątkowski II

2 do sprzedania

39

Poznań, Sołacz, ul. Sokoła 21 Mieszkania na Sokoła

Poznań, os. Piastowskie 120
PELIKAN Apartamenty nad Wartą

27

37-111

48-55

82,26

89

52,62-99,87

31,92-89,65

78,42

86-119,1

80-270

110,9

30-100

23-87

61 - 75

6 mieszkań
3 lokale usługowe
w sprzedaży

Poznań, ul. Morawskiego 2

Mieszkania lofty, adaptacja budynku
Młyna Parowego
Pniewy, ul. Międzychodzka

30-59

31

Poznań, ul. Górczyńska 22
Górczyńska II

35-77

294

Apartamenty przy Kościelnej
Poznań, ul. Kościelna 33

39,5 - 89,5

44-68

68

Osiedle Słoneczne Oborniki/
Bogdanowo koło Obornik

4500-5800

3950

3700

3200

od 4 900

od 6 500

6 500

od 6 300

od 2000

4508

6.900-8.400

3 700 - 4 400

6100 - 6800

5 750 - 6 500

6 200 - 7 600

informacja u
dewelopera

4000

od 3850

wykończone pod
klucz promocyjne ceny do
30.06.2011
3 600

Zabudowa wielorodzinna, tereny rekreacyjne, bliskość rzeki Warty. Termin realizacji 11.2011 r.

Zabudowa wielorodzinna, 3 kondygnacje. Termin realizacji 10.2011 r.

Mieszkania w zabudowie szeregowej, dwupoziomowe. Gotowe do odbioru.

Mieszkania w zabudowie szeregowej, dwupoziomowe. Gotowe do odbioru.

Technologia wykonania: porotherm. Termin zakończenia inwestycji zima 2011r. Część mieszkań gotowa do odbioru. Ogrody, duże tarasy, prywatne patia, ogrody zimowe, kominki, garaże.

Technologia wykonania tradycyjna. Lokalizacja w samym centrum miasta. Bliskość teatrów, kina, centrów handlowych, Międzynarodowych Targów Poznańskich.Hala garażowa, również dla aut z LPG. Zielone patio.

Technologia wykonania tradycyjna. Inwestycja zrealizowana. Hale garażowe i garaże, drewniane okna i parapety.
Budynek jest kontynuacją inwestycji, która w 2006r. została uznana za najładniejszy budynek w Poznaniu, czego
dowodem jest nagroda J.B. Quadro dla zaułku Piątkowskiego I

Technologia wykonania tradycyjna - nowa. Inwestycja zrealizowana. Mieszkania z klimatyzacją, basen, sauna,
dwupoziomowa hala garażowa, ochrona, monitoring.

Biuro Sprzedaży Mieszkań
PAJO Sp. z o.o.
ul. Armii Poznań 58, 62-032 Luboń tel.
+48 061 899 47 50
mieszkania@pajo.pl
www.pajo.pl
www.wartapark.pl

Biuro sprzedaży mieszkań
i marketingu
Nickel Development sp. z o. o.
ul. Piątkowska 110, 60-649 Poznań
tel. 61-639-76-50
fax. 61-639-76-60
sprzedaz@nickel.com.pl
www.nickel.com.pl

Firma Budowlana MYTKOWSKI
ul. Poznańska 150, 62-052 Komorniki
tel. (61) 810 80 40
fax. (61) 810 88 72
kom. 668 108 641
biuro@mytkowski.pl
www.mytkowski.pl

Spokojny zakątek blisko Poznania. Budynek wolnostojący działka 800m2. Standard Developerski - możliwość
wykończenia. Budynek gotowy, wybudowany przez firmę MYTKOWSKI gwarantujacą najwyższą jakość. “Ponad
100 wybudowanych domów, ponad 100 zadowolonych klientów”
Oferta budowy domów jednorodzinnych na terenie klienta, 100 gotowych projektów, ponad 100 wybudowanych
domów. Nasza firma nie operuje ceną metra, wyceniamy każdy dom indywidualnie.

Monday Development S.A.
ul. Szydłowska 42, 60-651 Poznań
tel. 61 670 5000
www.mondaydevelopment.pl
sprzedaz@mondaydevelopment.pl

Młyn Parowy Sp. z o.o.
ul. Międzychodzka 20, Pniewy
tel. 782-730-875
info@mlynparowy.pl
www.mlynparowy.pl

Kameralny budynek mieszkalny położony w spokojnej okolicy, niedaleko Parku Sołackiego i Parku Wodniczki.
Inwestycja obejmuje 39 mieszkań - od kawalerek po 4 pokojowe apartamenty. Duże balkony, tarasy na dachu,
windy, hala garażowa z miejscami postojowymi.

LOFTY w unikatowym zabytkowym obiekcie dawnego młyna. Lokalizacja w pobliżu terenów zieleni i jeziora
Pniewy a zarazem blisko centrum miasta.

Towarzystwo Gospodarcze
Meblopol Sp. z o.o.
ul. Bogusławskiego 11, 60-214 Poznań

Mak Dom Sp. z o.o.
ul. Górczyńska 20
tel. 61-671-11-77, 607-209-929
poznan@makdom.pl
www.makdom.com.pl

Wentylacja mechaniczna z rekuperacją w standardzie. Komórki lokatorskie, garaże, kameralny ogrodzony
dziedziniec. I Etap - gotowe do odbioru, II Etap - gotowe w II kwartale 2011 r.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, zamknięty dziedziniec, ochrona, monitoring, garaż podziemny.
Doskonała lokalizacja, blisko komunikacji, parku, szkół itp.

Long Bridge Sp. z o.o.
ul. Kościelna 33, 60-537 Poznań
tel. 61-843-09-50, 61-843-04-86, 664981-350
poznan@longbridge.pl
www.longbridge.pl

Nowoczesne apartamenty doskonale nasłonecznione, ustawne, przeszklone, balkony i tarasy, na parterach ogródki, sąsiedztwo parków.

Libra Developer Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 47/1, 62-031 Luboń,
tel. 61 89 31 041,
fax 61 89 31 173
kom. 509 497 040
libra@libra.info.pl

Gracjan Nieruchomości, ul. Winogrady
27, Poznań
tel. 61-85-60-241, 601-736-869
centrala@lepikodeveloper.pl
www.lepikodeveloper.pl

Linea Sp. z o.o.
Dąbrówka, ul. Cedrowa 27
62-070 Dopiewo
tel. 61-890-12-12,
fax 61-890-12-11
linea@dabrowka.com.pl
www.dabrowka.com.pl

Sp.z o.o

Domy i mieszkania jedno oraz dwupoziomowe, w zabudowie szeregowej z ogrodem, miejscem parkingowym lub
wiatą garażową i pomieszczeniem gospodarczym.

Gotowe do odbioru, dwupoziomowe mieszkanie na osiedlu usytuowanym w okolicy Wielkopolskiego Parku
Narodowego.

Osiedle usytuowane w malowniczej scenerii Wielkopolskiego Parku Narodowego. Duża różnorodność domów i
mieszkań z ogródkami bądź obszernymi tarasami (nawet 36 m2).

Lepiko Developer

36

informacja u
dewelopera

10
w sprzedaży

1
w sprzedaży

12
w sprzedaży

28

Robakowo ul. Polna Osiedle
Świerkowa Polana

Kamionki, ul.Cynamonowa/Porannej Rosy, Osiedle Sosnowe

Nowe Koninko, ul. Dziennikarska,
Aleja Wierzbowa os. Nowe Koninko

Poznań, os. Żurawiniec 4, ul. Błażeja,

27

do sprzedaży

8 etap - 6 domów
szeregowych
9 etap - 8 domów
szeregowych
7 domów bliźniaczych

Galileo
Poznań, ul. Kazimierza Wielkiego 5

Rezydencja Miejska
Różane Wzgórze
Poznań, Morasko
ul. Hodowlana

Skórzewo,
Osiedle Przyjazne

97-140,97

77,9-178

60,4-63,6

58-100

128-134

79,9-92,4
92,4-121,6

136-161 m2
89-91 m2

17 domów
wolnostojących
12 domów
bliźniaczych

Kamionki k/ Borówca
Osiedle przy lesie

do sprzedaży

110-113

150-171

do sprzedaży

7 budynków
w sprzedaży

Poznań, Szczepankowo
ul. Glebowa
Os. Kameralne

173,89-224,02

12 domów w zabudowie bliźniaczej

do sprzedaży
14

Domy w zabudowie bliźniaczej
i szeregowej ul. Suwalska

78,83-83,99

134-170

129 - 150

44-46

111-160

36-76

41-116

53-111

Metraż

Poznań, Spławie
ul. Gospodarska
Os. Kameralne II

do sprzedaży
7

8

Osiedle Parkowe w Komornikach
ul.Cyprysowa

Mieszkania
ul. Konfederacka 4a

5

do sprzedaży
4

Lusówko - Rozalin
Adres Inwestycji: Lusówko

Osiedle Parkowe w Komornikach
ul.Ognikowa

do sprzedaży
15

Złotowska 51
ul. Złotowska 51

5

do sprzedaży
61

Quadro House
ul. Smardzewska 17 i 19

Osiedle Parkowe w Komornikach
ul.Ognikowa

11 w sprzedaży

Ilość mieszkań/
domów

Willa Leśna
Poznań, ul. Świętowidzka 6

Lokalizacja

4 122,68

4 500

4 059,75-4 102,65

od 6 200

od 795000 do
1800000 zł brutto
(dom z działką ok.
1100 m2)

od 354 900 zł
brutto z działką
od 475 500 zł
brutto z działką

od 3 700 brutto z
działką
od 4 200 brutto z
działką

520 000 - 560 000 zł
brutto z działką

od 4 450 zł/M2 z
działką

od 3 730 do 4 451

od 5500

od 3910

od 3871

od 5033

informacja u
dewelopera

5990

informacja u
dewelopera

4 700 - 5 320

Cena zł/m2
(z VAT)

budynki kilkurodzinne z wejściami z zewnątrz lub ze wspólnej klatki schodowej, ekskluzywne windy

Dwa ostatnie domy wolnostojące oraz domy szeregowe o podwyższonym standardzie wykończenia, w specjalnej
ofercie cenowej. Tylko do końca maja! www.nowekoninko.pl

Ostatni dom w zabudowie wolnostojącej z garażem o pow. 116m2 i działką 996m2! Termin realizacji listopad 2011r.
www.osiedlesosnowe.pl

3-pokojowe mieszkania z ogrodami, miejscami parkingowymi, tarasem drewnianym oraz balkonem. Termin realizacji czerwiec 2012r. Ostatnie mieszkania! www.swierkowapolana.pl

Skaland
ul.27 Grudnia 9/8a, 61-737 Poznań,
tel. 61 8524223
fax 618524239

Ronson Development
ul. Kazimierza Wielkiego 5,
61-863 Poznań
tel: 61-851-93-12, 61-851-93-13, fax
61-851-93-11
poznan@ronson.pl, www.ronson.pl
Wysokiej klasy osiedle mieszkaniowe o nowoczesnej architekturze. Centralny, zewnętrzny wjazd do garażu
podziemnego eliminuje ruch kołowy na terenie osiedla, zapewniając mieszkańcom ciszę i spokój. Dla zapewnienia
bezpieczeństwa, osiedle jest ogrodzone i strzeżone. Inwestycja zakończona.

Przedsiębiorstwo A. Grzegorczyk
Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 25a,
61-838 Poznań
tel.: 61-851-02-27, 501-295-583,
502-302-401, 502-302-366
nieruchomosci@grzegorczyk.com.pl
www.grzegorczyk.com.pl

Poznańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Konfederacka 4
60-281 Poznań
tel. 61 8508-337
tel. 61 8508-335
bok@ptbs.pl, www.ptbs.pl

POZ INWEST Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
Biuro Sprzedaży
ul.Wrzosowa 1A/3, Komorniki
tel. 61 810 76 80
fax 61 893 50 23
sprzedaz@pozinwest.pl
biuro@pozinwest.pl
www.pozinwest.pl

PBG DOM
Biuro sprzedaży:
Skalar Office Center
Poznań, ul. Górecka 1
tel. 61-855-22-19
kom. 603-433-494
www.pbgdom.pl

Partner Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Hawelańska 6, 61-625 Poznań
tel. 61-820-05-83,
kom.519-345-200
mieszkania@nieruchomoscipartner.pl
www. nieruchomoscipartner.pl

Adres
kontaktowy

Qubika Development
ul. Gromadzka 14,
61-655 Poznań
tel. 61-82-30-168
biuro@qubika.pl, www.qubika.pl

Inwestor

Nowoczesne piętrowe domy jedno- i dwurodzinne o wysokiej klasy architekturze. Osiedle położone w bliskim
sąsiedztwie Rezerwatu Morasko. Czas budowy: 10 miesięcy.

Domy szeregowe z działkami od 140 M2 (skrajne ok. 250 M2). Domy bliźniacze z działkami 400-550 M2. Osiedle
połozone za nowym gimnazjum w Skórzewie. Dobra lokalizacja, 1 km od obwodnicy w budowie. Bardzo dobra
alternatywa dla mieszkania w Poznaniu. Drogi z kostki brukowej, na osiedlu place zabaw.

Domy wolnostojące na dużych działkach od 800-1150 M2 z garażem lub bez. Domy bliźniacze z wiatami garażowymi
na działkach od 250-350 M2. Domy z cegły ceramicznej, do wyboru dwa typy elewacji: cegła klinkierowa i tynk
mineralny. Większa cześć osiedla jest już zamieszkała. Zapraszamy do domu wzorcowego na osiedlu.

Osiedle domów bliźniaczych na działkach od 400-500 m2, z piętrem bez skosów i z zdaszonym tarasem. Dojad
w 5 minut do centrum Poznania. Technologia tradycyjna.

Osiedle domów jednorodzinnych w stylu willi miejskich położone na działkach 500-700 m2. Doskonała lokalizacja, wysoka jakość materiałów, ceramika. Oświetlone i utwardzone drogi. Blisko szkoły, sklepy i usługi. Możliwość
wykończenia pod klucz.

Inwestycja w toku, zabudowa szeregowa i bliźniacza, budynki trzykondygnacyjne, całkowicie podpiwniczone, z
garażem, działki od 289 m2 do 589 m2

Inwestycja zakończona, budynek wielorodzinny z windami, na parterach ogródki, możliwość zakupu miejsca postojowego w hali garażowej

Domy w zabudowie szeregowej z garażem. W promocji drzwi wewnętrzne oraz aranżacja zieleni. Termin realizacji
IV kwartał 2011r.

Domy w zabudowie szeregowej z garażem, 4 sypialnie. W promocji drzwi wewnętrzne oraz aranżacja zieleni. Termin
realizacji lipiec 2011r.

Mieszkania 2-pokojowe w budynkach 12 mieszkaniowych, parter z ogródkiem. Standard deweloperski podwyższony.
Inwestycja zakończona.

Inwestycja zakończona. Sandard deweloperski

Inwestycja zakończona. Sandard deweloperski

Termian ukończenia inwestycji - 29 luty 2012r. Standard deweloperski

Inwestycja zrealizowana, termin oddania - II kwartał 2011 r. Mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe, z balkonami
i tarasami. Podziemna hala parkingowa, komórki lokatorskie, ogród na dachu. 8 km od centrum Poznania.

Uwagi

37

57,1 - 73,7

27 – 78

powierzchnia użytkowa
153 i 170

43,9-67,9

29,8-72,9

26,8-68,6

28,2-109,7

34,8-90,1

107

do sprzedaży
3
apartamenty

20
w sprzedaży

3
w sprzedaży

66
w sprzedaży

18
w sprzedaży

200
w sprzedaży

137
w sprzedaży

106
w sprzedaży

Poznań, ul. Droga Dębińska 5
WILLA WARTA

Grunwald, ul. Lodowa 11

Podolany, ul. Szczawnicka

ul. Saperska 36-38

ul. Długosza 25A

ul. Kolejowa 27

„Za Cytadelą”

Międzyzdroje

7318,5-15375

10044,00-16200,00

4806,00-7506,00

4860,00-6480,00

5346,00-7128,00

od 595 tys.
do 645 tys.

od 5 521

informacja u
dewlopera

6 000 - 7 500

23,9-80,4 z możliwością
łączenia

Poznań, Batorego II, os. Stefana
Batorego

Apartamenty w 12 kondygnacyjnym położone na pietrach od 2 do 9. Na dwóch najwyższych kondygnacjach komfortowe Penthouse z tarasami widokowymi. Inwestycja planowana w niedalekiej odległości od Galerii Pestka. Budowa
rozpocznie się w pierwszej połowie 2012 roku.

informacja u
dewelopera

Budynek apartamentowy, dostępne lokale usługowe, inwestycja zakończona

Termin zakończenia inwestycji I kwartał 2012, wysoki standard wykończenia budynku

Termin zakończenia inwestycji I kwartał 2012, dostępne 3 lokale usługowe (7749,00 złotych brutto m2)

Inwestycja zakończona

Inwestycja zakończona;dostępne mieszkania wykończone „pod klucz”

Atrakcyjne domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 153 m2 i 170 m2, na działkach o
powierzchni od 553 m2 do 618 m2. Każdy z podwójnym garażem, 6 pokoi, 3 łazienki, taras, duży ogród. Zakończenie
realizacji - II kwartał 2011 roku.

Kawalerki, mieszkania 2- pokojowe, 3- pokojowe, 2-poziomowe apartamenty. Budynek w doskonałej lokalizacji w
centrum miasta, przy cichej ulicy, z halą garażową i wysokiej klasy windą. Przekazanie lokali – IV kwartał 2011 roku.

Zespół 4 willi miejskich na wspólnej hali garażowej. Apartamenty o wysokim standardzie gotowe do odbioru.

II etap inwestycji stanowią budynki: B – 4- kondygnacyjny z 20 mieszkaniami i C – 5-kondygnacyjny z 87 mieszkaniami na wspólnej podziemnej hali garażowej. Planowany termin realizacji – VII – IX 2012

Trzy ośmiokondygancyjne budynki wkomponowane w istniejącą zieleń wysoką. Mieszkania 1,2 i 3 pokojowe z
możliwością łączenia. Wspólna hala garażowa. Stan deweloperski. Dogodna komunikacja z centrum miasta. Termin
relizacji bud. A – maj 2012, bud. B – sierpień 2012, bud. C – październik 2012

Mieszkania w kameralnym, wolnostojącym budynku wielorodzinnym w niedalekiej odległości od parku Sołackiego
i parku Wodziczki. Zakończenie budowy: grudzień 2011 r. Stan deweloperski.

Sprawdz nasze PROMOCJE!Przestronne i ustawne 3 - pokojowe mieszkania, nasłonecznienie ogródków z tarasami
i balkonów gwarantuje położenie od południowego-zachodu. Atrakcyjna lokalizacja, szybki dojazd do Poznania.
Osiedle zamknięte z miejscem parkingowym w cenie. Budynki z ceramiki, ocieplone, piec dwufunkcyjny. Szczegóły
www.twojem.com.pl

budynek wielorodzinny z windą

budynki jednorodzinne w zabudowie grupowej, dwukondygnacyjne, ogródki

budynek wielorodzinny z windą

od 6 400

od 6 260 do 7 200

do sprzedaży
138

117-230

34-97

od 4500

4900-5300

3140-3827

5500-5600

6100-6300

27,6 - 115,3

MALTA NOWA
Poznań, ul. Inflancka

18

Plewiska-ul.Fabianowska 12

Tower URBANO, Poznań, Winiary
Al. Solidarności

69,8

40
w sprzedaży

26

60-100

5
w sprzedaży

Poznań, TRIANGULUM, ul. Bolka

Willa URBANO, Poznań, Sołacz
ul. Piątkowska 41A

162

52
w sprzedaży

Poznań, LUBCZYKOWA GÓRA II,
ul. Jaśkowiaka/Radojewo

28-75

155
w sprzedaży

Poznań, AMBER RESIDANCE
ul. Mateckiego

31-98

w sprzedaży

modernizm

Wechta
ul. Rolna 43, 61-487 Poznań
tel. 61-866-30-14

Villa sp. z o.o.,
ul. Klasztorna 26, Poznań
tel. 508 106 830
tel. 602 527 269
tel. 61/8510 167
www.villa.poznan.pl

UWI Inwstycje S.A.
ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań
tel. 61-845-11-80
mieszkania@uwi.com.pl
www.uwi.com.pl

URBANO
ul. Wawrzyniaka 19
60-506 Poznań
tel.: 61-221-25-21, 601-748-291
biuro@urbano.pl, www.urbano.pl

Twoje M
ul. Mostowa 11 Poznań
tel. 692-480-200
tel. 692-480-300
www.twojem.com.pl

Trust S.A.
Salon Sprzedaży Mieszkań
ul. Błażeja 6, Poznań
tel. 61 8220-993, 61 8220-998
mieszkania@trust.pl
www.trust.pl

Biuro dokumentacji projektów deweloperskich URBANO jest
pracownią świadczącą kompleksowe usługi procesów inwestycyjnych. Klientami firmy są deweloperzy i koncerny handlowe.
URBANO powstała w 2005 roku z inicjatywy nieruchomisty Rafała
Gorączniaka. Partnerem i wspólnikiem w spółce jest radca prawny
Olga Bystrzycka. Misją firmy jest koordynowanie procesów inwestycyjnych od strony administracyjnej i prawnej. Firma prowadzi projekty na terenie całego kraju. Siedziba spółki mieści się
w Poznaniu przy ulicy Wawrzyniaka 19.
URBANO specjalizuje się w selekcji oraz zagospodarowaniu
nieruchomości, zajmuje się problematyką związaną z prawem Krótkiej, Podgórze, Wawrzyniaka i al. Solidarności. Spółka wykonuadministracyjnym i budowlanym w kontekście akwizycji je między innymi analizy zasobów nieruchomości własnych fabryki
nieruchomości, planowania i zagospodarowania przestrzennego AMICA Wronki związane z planami rozbudowy zakładu. Pracownioraz projektowania i uzyskiwania decyzji administracyjnych. Firma cy spółki pracują nad projektami kilku kolejnych projektów handlodoradza przy inwestowaniu w nieruchomości zapewniając pełną wych: galerii OKTAWA we Wrześni, CH Gostynin, CH Mława.
obsługę prawną wspartą działaniami planistów i projektantów Firma posiada wyspecjalizowane zaplecze kadrowe, techniczne
na
każdym
etapie
inwestowania.
Realizuje
projekty i logistyczne umożliwiające z powodzeniem realizowanie własnych
nieruchomościowe w aspektach prawnym i urbanistycznym oraz inwestycji. Aktualnie prowadzone są prace budowlane i sprzedaż
technicznym i ekonomicznym.
mieszkań w budynku wielorodzinnym „Willa URBANO”. InwestyURBANO przygotowuje i uzgadnia dokumentacje projektowe oraz cja prowadzona jest przy ul. Piątkowskiej 41A w Poznaniu. Budowę
koordynuje czynności zmierzające do uzyskania decyzji o warunna
skraju
osiedla
kach zabudowy i pozwolenia
Słowiańskiego pomiędzy ulina budowę. Firma wykonuje
cami Maczka, Urbanowską
jednocześnie
wszelkiego
i Piątkowską rozpoczęto
rodzaju konieczne uzgodw październiku ubiegłego
nienia branżowe zarówroku. Prace będą prowadzono z gestorami sieci, jak
ne do końca 2011 roku.
i
zarządcami
dróg,
Budynek oferuje 26 lokali
wydziałami i organami
mieszkalnych o powierzPracownia dokumentacji: 601 748 291, 601 991 291, 785 URBANO, www.URBANO.pl
administracji
publicznej Sprzedaż mieszkań:
chni od 34 do 97 mkw. Bliższe
61 221 25 21, 724 URBANO, 725 URBANO, 726 URBANO
i samorządowej oraz prowai dalsze sąsiedztwo stanowi
dzi postępowania administrazespół zieleni w skład którego
cyjne.
wchodzą Park Adama Wodziczki, Park Cytadela oraz Park Sołacki.
W okresie ostatnich 6 lat spółka uzyskała kilkanaście pozwoleń Mieszkania są dostępne od 6.400 zł za m2.
na budowę dla obiektów Aldi, Biedronka i Netto; między innymi Zespół URBANO pracuje równocześnie nad kolejnymi projekdla projektów handlowych w Legnicy, Złocieńcu, Koziegłowach, tami inwestycyjnymi realizowanymi pod własną marką. KolejPiotrkowie Trybunalskim, Świdnicy, Żyrardowie, Lubinie, Bolko- nym zadaniem jest projekt 12-kondygnacyjnego apartamentowca
wie i Łukowie. W ostatnim czasie Zespół URBANO zakończył U-Tower przy al. Solidarności. Po uzyskaniu decyzji ustalającej
pozytywnie procedury administracyjne dla inwestycji DEKRA warunki zabudowy dla budowy obiektu Zespół URBANO
w Koziegłowach, obiektu handlu dyskontowego w Kole, Domu To- sporządza, uzgadnia i kompletuje pełnobranżową dokumentację
warowego w Radomiu oraz zespołu zabudowy wielorodzinnej w budowlaną inwestycji. U-Tower będzie obiektem mieszkalnym
Nowym Tomyślu. W przygotowaniu dokumentacji są między inny- z funkcjonującą 24h strefą VIP. Na każdej z kondygnacji od 3 do 10
mi zamierzenia inwestycyjne w Wąsoszu oraz Poznaniu przy ulicy znajdą się po dwa apartamenty o powierzchniach od 125 do 145 m2.
Na kondygnacjach 11 i 12 zaprojektowano najbardziej luksusowe
i największe lokale mieszkalne o powierzchni około 230 m2 każdy.
Na parterze, dla wygody mieszkańców zaplanowano obszerną strefę
chillout wraz z recepcję i stanowiskiem Concierge oraz loże, gdzie
będzie można zorganizować spotkania prywatne. Na mezaninie
zaproponowano biura z sekretariatem. Strefa Biura U-Tower wraz
z personelem obsługi będą dostępne wyłącznie dla wyjątkowych
mieszkańców U-Tower. Aktualnie trwają zapisy na apartamenty dla
wymagających klientów. Sprzedaż mieszkań rozpocznie się wraz
z rozpoczęciem budowy, które jest planowane na wiosnę przyszłego
roku. Ceny mieszkań są kalkulowane na poziomie od 5.500 za m2.

