* Kolorystyka wizualizacji może róznić się od barw zasotowanych na osieldu.

NOWY WOŁÓW- OSIEDLE W MIEJSKIM STYLU!

DOMY SZEREGOWE z prywatnymi
ogrodami, miejscami postojowymi,
nowoczesną aranżacją oraz niebanal-

Nowy Wołów jest odpowiedzią na potrzeby naszych klientów, kompaktowy dom w cenie
mieszkania! Własna przestrzeń do życia, na wyciągnięcie ręki! Willowa okolica, dogodna
lokalizacja i własny DOM! Trzy magiczne litery dające spokój i szczęście!

nym stylem!

Dom typu I- pow.77,77m2 ( w tym 4m2 klatki schodowej).
Segment wewnętrzny z ażurowym boksem do
przetrzymywania np. rowerów, kosiarki, opon.
Dom typu II- pow.82,64m2 ( w tym 4m2 klatki schodowej).
Segment zewnętrzny z miejscem na posadowienie wiaty
ogrodowej/ postojowej.
Wszystkie domy posiadają przestronny salon z aneksem
kuchennym, jadalnię, wc. Wyjście na ogród z poziomu
parteru.
Na piętrze w zależności od typu domu i wybranej aranżacji
znajduje się sypialnia z garderobą (lub duża łazienka
z oknem), 2 pokoje, łazienka z wc (z możliwością wydzielenia
pralni).
Do każdego domu przynależą dwa miejsca postojowe.
Domy posiadają prywatne ogrody i niezależne przyłącza.
Zgodnie z planem osiedla, domy występują w dwóch typach.
Wszystkie nasze osiedla cechują się funkcjonalnością,

niezależne media. Dwa typy projektu

dużymi przeszkleniami, bogatą ofertą pakietowania
doposażenia domu, nowoczesnym wykończeniem
budynków oraz pełnym zagospodarowaniem osiedla:
podjazdy, ogrodzenie, oświetlenie budynku. Projekt
został wykonany na zlecenie MieszkajLogicznie.pl

Dbamy o ekologiczne rozwiązania
naszych projektów, każdy dom posiada
pozwolą dopasować dom do swoich
potrzeb.

projekty dostosowane do najnowszych
trendów i potrzeb nabywców;
szeroki wybór, dobrze zlokalizowanych
i nasłonecznionych domów;
logiczny i funkcjonalny rozkład pomieszczeń,
z możliwością wyboru 2 opcji układu 1 piętra*
piętro budynku w pełnej wysokości;
ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła
energooszczędny,trzyszybowy
(siedmiookomorowy ) pakiet okienny
dopracowane w szczegółach elementy
elewacyjne budynków;
nowoczesne wykończenia zewnętrze osiedla;
rzetelna i solidna 5-cioletnia rękojmia;
bezpieczny rachunek powierniczy;

ZNACZNIE WIĘCEJ, NIŻ LOKALIZACJA!

Lokalizacja osiedla sprawia, że w zaledwie
kilka minut można dojechać zarówno do
centrum miasta jak i poza jego granice.
W Wołowie znajdziesz to czego
potrzebujesz do wygodnego życia!
Szybki dojazd do obwodnicy, idealna
komunikacja z Brzegiem Dolnym, Środą
Śląską, Trzebnicą, Wrocławiem sprawiają,
że odległość przestaje mieć znaczenie.
Liczne połączenia PKP łączą miasta
i kreują nowe możliwości do życia poza
jego granicami. Piotrioniowice - osada
z miejskim charakterem!
Wołów
Piotronowice

Oborniki Śląskie

Trzebnica

Brzeg Dolny
Pęgów

Nowy Wołów!
Postaw na nowoczesne
osiedle zlokalizowane w
kameralnej okolicy,
z miejskim charakterem!

Wołów oferuje wiele rozwiązań dla
miłośników sportu m.in. ścieżki rowerowe,
basen, boiska multifunkcyjne. Piękny
rynek sprzyja popołudniowym spacerom,
a dobrze rozbudowana sieć usługowohandlowa zapewnia pełen komfort.
Lubisz aktywnie spędzać czas? Wołów to
miejsce dla Ciebie!

Wisznia Mała

MiękiniaWilkszyn
Środa Śląska

Wrocław

Przykładowaaranżacja TYP I
4
77,77 m²

2

4-5 pokoi

1

2 łazienki

6
3

boks 3 m²

poddasze*
16 m²

PARTER
1Przedsionek
2Toaleta
3Salon z aneksem
4 Boks*
5Klatka schodowa

42,87m2
3,26m2
2,50m2
29,91m2
3,03m2

*Boks nie jest wliczany do powierzchni domu
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Przykładowaaranżacja TYP I

77,77 m²
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4-5 pokoi

5
2 łazienki

4
boks 3 m²

poddasze*
15,72 m²
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PIĘTRO
1Sypialnia
2Pokój
3Pokój
4Łazienka
5Komunikacja

37,93m2
12,61m2
8,41m2
7,74m2
6,59m2

2,67m2

Przykładowaaranżacja* TYP I

77, 77 m.²

4-5 pokoi

2 łazienki

1
boks 3 m²

poddasze*
15,72 m²

PODDASZE
1 Poddasze

15,72m2
15,72m2

*Zagospodarowanie poddasza jest opcją
dodatkową w ramach zmian do umowy

Przykładowaaranżacja TYP II
1
82,64 m²

2

4-5 pokoi

2 łazienki

3
4

poddasze*
15,72 m²

PARTER
1Przedsionek
2Toaleta
3Salon z aneksem
5Klatka schodowa

44,71m2
3,68m2
2,98m2
33,88m2
4,17m2

Przykładowaaranżacja TYP II

82,64 m²
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4-5 pokoi
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2 łazienki

5
poddasze*
15,72 m²
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PIĘTRO
1Sypialnia
2Pokój
3Pokój
4Łazienka
5Komunikacja

39,73m2
12,61m2
8,41m2
7,65m2
6,59m2

2,67m2
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Przykładowaaranżacja *TYP II

82,64 m²

4-5 pokoi

1

2 łazienki

poddasze*
15,72 m²

PODDASZE
1 Poddasze

15,72m2
15,72m2

*Zagospodarowanie poddasza jest opcją
dodatkową w ramach zmian do umowy
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ATUTY INWESTYCJI!
Nadal zastanawiasz się nad zakupem? Sprawdź co zyskujesz!
Własny dom, ogród, miejsca postojowe, brak opłat czynszowych,
przestrzeń do życia dla Ciebie i Twojej rodziny! Popołudniowa drzemka
w hamaku wśród zieleni...
Widzisz swoją przyszłość? Twój DOM czeka!

•Dwa miejsca postojowe przynależne do każdego domu.
•Domy typu I posiadają boxy zewnętrzne .
•Domy typu II posiadają miejsce na usytuowanie wiaty.
•Przestrzeń postojowa na terenie osiedla dla gości.
•W pełni zagospodarowane osiedle z drogą dojazdową, ogrodzeniem
przedzielającym poszczególne posesje.
•Doposaż dom w dodatkowe opcje: fotowoltaika, rekuperacja, itp.
•Media na osiedlu: woda, kanalizacja, energia elektryczna.
•Opcje aranżacji piętra oraz parteru- jako zmiana pakietowa*.
•Możliwość zagospodarowania poddasza- dodatkowy pokój!
•Podjazd do posesji wykonany w kostce!
•Projekt wykonany na indywidualne zlecenie MieszkajLogicznie.pl
•Sprawdzony deweloper z wieloletnim doświadczeniem!
•Własny ogród!
•Pełna obsługa posprzedażowa, obejmująca 5-letnią rękojmię!

Dodatkoweopcje
Wiemy, że budowa i wykończenie domu to skomplikowany i czasochłonny proces.
Wychodząc naprzeciw naszym klientom przygotowaliśmy listę sprawdzonych kontrahentów,
z pomocy których mogą Państwo skorzystać.

Doradztwo
kredytowe

Mała
architektura

Projektowanie
wnętrz

Klimatyzacja

Rekuperacja

Projektowanie
ogrodów

Systemy
fotowoltaiczne

SPRAWDZONY, RZETELNY DEWELOPER
Szukasz rzetelnego dewelopera? Sprawdź nasze dotychczasowe realizacje!
Mirków- ul. Lawendowa, 36 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.
Osiedle składa się z II etapów.
Dobrzykowice- ul. Malinowa, 4 ekskluzywne domy wolnostojące.
Pruszowice- ul. Zielna. Kameralne osiedle 8 domów wolnostojących
w podwyższonym standardzie.
Pruszowice- ul. Gwiezdna. Eleganckie osiedle domów wolnostojących
w podwyższonym standardzie.
W przygotowaniu:
Domaszczyn- ul. Łąkowa, ekskluzywne domy jednorodzinne dwulokalowe
z garażami.
Kiełczówek- ul. Jałowcowa, osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie

Siedziba MieszkajLogicznie.pl

Zespół Sprzedaży
+ 48 518 093 874
sprzedaz@mieszkajlogicznie.pl

+48 518 093 874
sprzedaz@mieszkajlogicznie
MieszkajLogicznie.pl

„Wierzymy, że własny DOM to wyjątkowe miejsce...
Starannie zaprojektowany i szczegółowo przemyślany.
Wykonany z dbałością o detale... Dlatego nasze domy takie właśnie są.”
ajlogicznie.pl
Zespół MieszkajLogicznie.pl
Znajdź nas na facebook
Prezentowana oferta ( w tym wizualizacje i rzuty) służy wyłącznie do celów prezentacyjnych. Przedstawione materiały nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Podczas
realizacji inwestycji niektóre elementy mogą ulec zmianie. Obiekty architektury zewnętrznej jak np. meble, tarasy, pojazdy, wiaty nie stanowią wyposażenia budynku i nie są objęte
ofertą sprzedaży, jest to wizualizacja osiedla.

