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Ciesz się
atrakcyjną lokalizacją
Osiedle Łużyce to idealne miejsce dla osób pragnących mieszkać w mieście, jednocześnie ciesząc 
się spokojem i ciszą. Inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Łużyckiej, w pobliżu której znajdują się 
liczne sklepy, placówki edukacyjne oraz szeroka oferta usług. Bliskość centrum miasta sprawa, że 
na zakup mieszkania w tym miejscu zdecydują się osoby młodsze i rodziny z dziećmi, a także osoby 
starsze, chcące korzystać z udogodnień jakie daje nowe budownictwo.

Wysoka jakość  
– na lata
Tworząc naszą inwestycję zadbaliśmy o każdy szczegół.
Podwyższony standard deweloperski oraz najwyższej jakości materiały zagwarantują Państwu wy-
jątkowy komfort oraz bezpieczeństwo. Całość została zaprojektowana z uwzględnieniem najnow-
szych technologii oraz rozwiązań, ułatwiających codzienne życie przyszłych mieszkańców.

Wszystko to 
– czego potrzebujesz
Na osiedlu pojawi się wszystko to, co istotne w codziennym życiu mieszkańców – miejsca postojo-
we, komórki lokatorskie oraz balkony. Wszystko to w prostej, ponadczasowej stylistyce – zarówno 
funkcjonalnej, jak i estetycznej. 
Dotyczy to również projektu klatek schodowych, który będzie konsekwentną kontynuacją oprawy 
wizualnej inwestycji, podobnie jak mała architektura wokół budynku.



46.1 m2 28.8 m2

Funkcjonalność 
przede wszystkim
W czterokondygnacyjnych budynkach otoczonych zielenią, zaprojektowano 97 mieszkań, kreując 
kameralny charakter osiedla. Dodatkowym udogodnieniem jest usytuowany w części podziemnej 
garaż. Realizację projektu powierzono doświadczonym wykonawcą co gwarantuje wysoką jakość 
wykonania prac budowlanych. 

Wizja  
wymarzonego mieszkania
Styl boho, minimalizm, nowoczesność – co kto lubi! Niezależnie jednak od stylu, podstawowymi 
aspektami, na których zależy większości z nas jest funkcjonalność, komfort i wygoda. Przestrzeń, 
która inspiruje i daje możliwości, takie powinno być współczesne budownictwo.



Nikola Lis
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Wizualizacje przedstawione w folderze mają charakter poglądowy. Wygląd budynku objętego inwestycją i bezpośrednie zagospodarowanie terenu mogą ulec 
pewnym zmianom na etapie realizacji inwestycji. Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące inwestycji zawarte są w prospekcie informacyjnym, umowie 
deweloperskiej oraz projekcie budowlanym.

Masz więcej pytań – skontaktuj się:

Jednym kliknięciem               przenieś się na Osiedle Łużyce!

zeskanuj kod QR


