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Apartamenty Widok w Katowicach

 

Gliwicka pracownia Medusa group zaprojektowa!a apartamentowiec, który stanie w centrum Katowic.

 

 

Na ulicy Widok w ci"gu roku wyro#nie luksusowy apartamentowiec z wegetatywn" fasad". Inwestorem jest katowicki

deweloper MK Inwestycje. W sumie na 4 kondygnacjach, inwestor zbuduje 43 lokale o wysokim standardzie.

 

 

- Apartamenty Widok maj" by$ zielon" oaz" po#ród betonowych budynków Koszutki, a jednocze#nie stanowi$ integralny

element tej cz%#ci miasta - mówi Monika &lezio'ska z MK Inwestycje. I faktycznie patrz"c na projekt architektoniczny

gliwickiej pracowni wida$ wyra(nie, )e budynek wniesie now" jako#$ w t% cze#$ miasta, nadaj"c jej charakteru. - Szk!o,

kontrastuj"ca ze sob" fasada budynku, !"cz"ca nasycon" ziele' z antracytem, wysuni%te zielone bry!y, pn"ca si%
ro#linno#$ porastaj"ca budynki oraz tarasy na dachu wykonane z egzotycznego drewna bangkirai, to tylko niektóre z

elementów jakie z!o)" si% na jeden z najciekawszych apartamentowców w Katowicach. - Sam projekt architektoniczny jest

stosunkowo prosty, budynki s" bardzo minimalistyczne, ale wysmakowane w swojej prostocie. Bawimy si% tutaj natomiast

kolorem i bry!". Postawili#my na rze(bion" zabudow% i gr% kolorem, jakiego w tej cz%#ci miasta ma!o - mówi Przemo

*ukasik, architekt z Medusa group

 

 

Zale)a!o nam na tym, )eby budynek wkomponowa! si% w istniej"ce ju) osiedle, nie przyt!acza! go a urozmaica!, tworz"c

now" przestrze', interesuj"c" dla s"siadów istniej"cego ju) osiedla - mówi Bart!omiej &lezio'ski z MK Inwestycje.

&lezio'ski podkre#la przy tym, )e Widok podniesie standard ca!ej okolicy. - Projekt architektoniczny z ca!" pewno#ci"
wyró)nia si% na tle innych mieszka' powstaj"cych w Katowicach i to b%dzie wyra(nie widoczne - dodaje.

 

 

Zobacz tak!e:

 

 

Minimalistycznie na "l#sku

 

 

Lofty w Gliwicach od Medusa group
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Apartamenty Widok w Katowicach
katowice polska apartamenty medusa group

ALBUM BRY!Y

O f e r t y

Warszawa: mieszkania do 300 000 z!

Nowe inwestycje Kraków

Mieszkania Gda"sk do 400 000 z!

Nowe inwestycje Wroc!aw

Nowe mieszkania Pozna"

Warszawa Mokotów do 500 000 z!

Dzia!ki Mazowieckie do 100 tys. z!

P o l e c a m y :

 

 

Wszystko o Heineken Opener Festival

2008

Feel - Pokonaj siebie z tajemnicz! kobiet!

Michael Jackson nagra" nowy utwór -

pos"uchaj


