
  

Sloneczna Enklawa VIII
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Bezczynszowe  Apartamenty  Willowe   z   Ogródkami
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Koncepcja apartamentów                
                                   
Nasze Apartamenty mają cechy sprawiające że są one unikatowe:    

1. Apartamenty oferują komfort życia jak w domu szeregowym. Lokale zawierają 2 lub 4  pokoje oraz 2 miejsca parkingowe. Zlokalizowane w kameralnej 
enklawie przy cichych uliczkach. Enklawa składają się z domów dwulokalowych w zabudowie szeregowej. Apartamenty posiadają osobne niezależne 
wejścia, nie mają żadnych wspólnych klatek schodowych , korytarzy itp.  A teraz najważniejsze - każdy apartament posiada własny ogródek.

 2. Apartamenty są bezczynszowe. Mogą  być w zasięgu ręki, np. jeśli  sprzeda się  dotychczasowe – standardowe , czynszowe mieszkanie i posiłkuje się 
bardzo niewielkim kredytem. Wszystkie koszty utrzymania, to koszty faktycznie zużytych mediów. Zaoszczędzone pieniądze które w tradycyjnych osiedlach 
wydaje się na czynsze, koszty zarządzania, fundusze remontowe, ryczałty, usługi dla nieruchomości itp. ( które według programu „ mieszkanie plus” 
wynoszą  ok . 9zł/m2 ) można przeznaczyć na ratę kredytu. W miesiącu daje to zaoszczędzony koszt w wysokości ok. 300 zł w przypadku małych 
apartamentów do - 700 zł w przypadku dużych apartamentów. Zakładając wkład własny na poziomie 20%  miesięczny koszt obsługi kredytu w wysokości 
100 000 zł to ok. 480 -550 zł/miesięcznie. W ten sposób można zamienić mieszkanie w „wielkiej płycie” na nasz bezczynszowy apartament z ogródkiem bez 
dodatkowego obciążania budżetu rodzinnego.          
                                                                                            
Nisko kosztowe utrzymanie , czyli  na czym polega bezczynszowość apartamentów .  W wyniku wybranego sposobu zarządzenia nieruchomością nie ma 
żadnych kosztów stałych , czynszów , kosztów zarządzania nieruchomością , różnorakich funduszy , składek , itp. W tradycyjnych osiedlach w/w koszty 
sięgają kilkuset złotych miesięcznie np. według rządowego programu „mieszkanie plus” szacuje się te koszty na 9zł/ m2 . W naszych enklawach jest 
inaczej . Kupujący staję się właścicielem wydzielonego lokalu w domu dwulokalowym. Notarialnym zapisem zobowiązuje się Kupującego do utrzymania w 
stanie niepogorszonym części wspólnych nieruchomości będących w jego użytkowaniu. Na przykład właściciel apartamentu od strony wschodniej dba 
o części wspólne obiektu od fundamentów po dach od w część wschodniej ,  natomiast właściciel apartamentu od strony zachodniej zobowiązany jest dbać 
o  części wspólne nieruchomości od strony zachodniej . Każdy dba o swoją część. W przyszłości konserwacje i naprawę części wspólnych będących pod 
własnym zarządem należy zrobić we własnym zakresie, tak jak to się odbywa w domu jednorodzinnym.  



  

UCINONE
 

D   E   V   E   L   O   P   E   R



  

UCINONE
 

D   E   V   E   L   O   P   E   R

Rodzaje apartamentów                                                       

1. Apartamenty MINI – Apartamenty w klimacie „Szaleństwa minidomów”. Apartamenty oferują wszystko co potrzebne do życia dla 2-3 osobowej rodziny. 
Na metrażu od  33 m2 –do 35 m2 na dwóch piętrach  ulokowane mamy : 2  pokoje , ubikacje , łazienkę , hall.   Apartamenty te maja do wyłącznej dyspozycji 
cześć działki na której zlokalizowany jest ogródek i 2 miejsca parkingowe ( w ty m 1 miejsce zależne). Apartamenty te dedykujemy w szczególności 
Klientom, którzy nie chcą mieszkać w bloku, potrzebują komfortu jaki oferuje życie w domu ( ogródek, niezależne osobne wejścia , miejsca parkingowe ), 
natomiast nie potrzebują dużego metrażu powierzchni mieszkalnej.

2 .Apartamenty MAXI . Apartamenty , których silną stroną jest ogrooooomna strefa dzienna czyli Salon z  aneksem kuchennych który ma powierzchnię 
aż 35 m2.  Apartamenty oferują wszystko co potrzebne do życia dla 4 osobowej rodziny . Na  metrażu 80 m2 na trzech kondygnacjach zaprojektowaliśmy 
powierzchnie typu „OPEN SPACE” . Powierzchnię tą zaadoptujemy według indywidualnych wytycznych każdego Klienta.  Możemy zaproponować 3 lub 4 
pokoje, 1 lub 2  , łazienki. Silną stroną tych Apartamentów jest ogromny salon, Przestrzeń ta, z pewnością  zaskoczy i wprawi w kompleksy nie jednego 
użytkownika domu wolnostojącego, o teoretycznie większym metrażu. Te Apartament akurat nie są skrojone na miarę,  są znacznie większe niż 
wystarczające. Dedykowane są więc klientowi ,który doceni przestrzeń   Apartamentu i możliwość  adaptacji indywidualnej, pod każdego Klienta według 
jego wytycznych . Oczywiście właściciele będą się mogli cieszyć  własnym ogródkiem oraz  2 miejsca parkingowe ( w ty m 1 miejsce zależne). 

Komfort zakupu – bezpieczeństwo oraz ekonomiczne rozwiązanie
1.Bezpieczenstwo . Działamy już od 13 lat. Budujemy według ustawy deweloperskiej chroniącej interesy Klientów. Deweloper otrzymuje Państwa środki 
finansowe dopiero po przeniesieniu własności nieruchomości. Zaliczki wpłacane w trakcie budowy przechowywane są na zamkniętym koncie w 
Krakowskim Banku Spółdzielczym oddział w Katowicach ,  do którego developer nie ma dostępu do czasu podpisania aktu notarialnego przenoszącego 
własność nieruchomości na Klienta. Gwarantuje to 100% bezpieczeństwo dla Kupującego. Budowa nie jest realizowana z pieniędzy Klientów tylko z 
naszych środków oraz z Naszych kredytów.   



  

UCINONE
 

D   E   V   E   L   O   P   E   R

Wizualizacja przedstawia dwa sposoby zagospodarowania, czyli miejsca parkingowe jedno za drugim oraz miejsca parkingowe obok siebie. 
Obecnie oficjalnie projekt zakłada miejsca parkingowe usytuowane jedno za drogim. Finalnie jednak Klient wybierze która opcja bardziej mu 
odpowiada. 
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Komfort zakupu – bezpieczeństwo oraz ekonomiczne rozwiązanie
2. Ekonomiczne rozwiązanie

„Zamień mieszkanie w wielkiej płycie -  zamieszkaj w apartamencie bezczynszowym i zamień czynsz na ratę kredytu''

Jasno określony pułap cenowy naszych apartamentów i domków mieszczący się w przedziale od 220 tyś do 420 tyś czyli porównywalnie do mieszkań 
w bloku, ale zawsze poniżej kosztu zakupu domu szeregowego. Cena sprzedaży w połączeniu z niskim kosztem utrzymania sprawiają, iż ich zakup 
naprawdę jest dostępny. Jedną z możliwości jest spieniężenie dotychczasowego mieszkania „obciążonego” tradycyjnymi czynszami lub kosztami 
zarządczymi  i nabycia apartamentu posiłkując się niewielkim kredytem. Wszystkie koszty utrzymania to koszty rzeczywiście zużytych mediów. Przy 
optymalnej powierzchni oraz parametrom budynków,  będą one bardzo umiarkowane.  Zaoszczędzone pieniądze , które tradycyjnie wydaje się na w/w 
koszty, mogą Państwo przeznaczyć na ratę kredytu. Wśród naszych dotychczasowych Klientów bywały sytuacje, iż miesięczny koszt kredytu zbliżony był 
do kosztów utrzymania w ich dotychczasowych mieszkaniach w „wielkiej płycie”. Przykładowy miesięczny koszt obsługi 100 000 zł kredytu to ok. 480- 550  
zł miesięcznie. W opisany powyżej sposób można u nas kupić dom bez dodatkowego obciążania budżetu domowego i dosłownie zamienić czynsz na ratę 
kredytu. Poniżej symulacja na przykładzie apartamentu MAXI ORAZ MINI , KREDYT  NA 30 LAT.                         
                                     

Słoneczna Enklawa VIII – APARTAMENT MINI
1. Koszt zakupu  = 231 tyś zł
2. Wkład własny 20 % =  46,2 tyś zł
3.  Miesięczna Rata kredytu  = 830  zł
4. Miesięczne stałe koszty utrzymania : czynsz , fundusze , koszty zarządcze , itp.   = 
0 zł
5. Miesięczne zmienne koszty utrzymania: media :prąd , woda , gaz , – według 
zużycia
Suma miesięczne koszty utrzymania = Rata kredytu = 830 zł plus media 

Tradycyjne 2 POKOJOWE mieszkanie w bloku 
1. Koszt zakupu  = 231 tyś zł
2. Wkład własny 20 % =  46,2 tyś zł
3.  Miesięczna Rata kredytu  = 830  zł
4. Miesięczne stałe koszty utrzymania: czynsz, fundusze, koszty zarządcze, itp. =9 zł/m2=ok 300 
zł
5. Miesięczne zmienne koszty utrzymania: media :prąd , woda , gaz , – według zużycia
Suma miesięczne koszty utrzymania 
= Rata kredytu = 830 zł plus czynsz  ok 300 =  od  1130 zł plus media 

Słoneczna Enklawa VIII – APARTAMENT MAXI
1. Koszt zakupu  = 415 tyś zł
2. Wkład własny 20 % =  83 tyś zł
3.  Miesięczna Rata kredytu  = od  1600  zł
4. Miesięczne stałe koszty utrzymania :czynsz, fundusz , koszty zarządcze , itp. = 0 zł
5. Miesięczne zmienne koszty utrzymania: media :prąd , woda , gaz , – według 
zużycia
Suma miesięczne koszty utrzymania = Rata kredytu = 1600  zł plus media 

Tradycyjne 4 POKOJOWE mieszkanie w bloku 
1. Koszt zakupu  = 415 tyś zł
2. Wkład własny 20 % =  83  tyś zł
3.  Miesięczna Rata kredytu  = 1600   zł
4. Miesięczne stałe koszty utrzymania:czynsz, fundusze, koszty zarządcze,itp. =9 zł/m2=ok700 zł
5. Miesięczne zmienne koszty utrzymania: media :prąd , woda , gaz , – według zużycia
Suma miesięczne koszty utrzymania 
= Rata kredytu = 1600 zł plus czynsz  ok 700 =  od  2300 zł plus media 

Przez 30 lat koszty czynszowe w tradycyjnym mieszkaniu mogą wynieść aż  250 tyś  czyli ponad  60%  wartości Apartamentu.
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Design
Szczególną wagę  przywiązujemy do wyglądu naszych inwestycji.  Design Słonecznej Enklawy -VIII nawiązuje do naszych wcześniejszych inwestycji 
Słonecznej Enklawy w Katowicach Zarzeczu , Słonecznych Enklaw II, III, IV, V w Mikołowie Kamionka oraz Słonecznych Enklaw VI , VII w Mikołowie 
Centrum. Tym razem jednak elewacja ma odcień bieli. Charakterystyczne dla naszych enklaw są jasne,  kolory elewacji (słoneczne lub odcienie bieli) ,  
gzymsy ozdobne wokół okien, duże okna szczególnie w salonach, stylowe balustrady, kinkiety oświetleniowe klasyczne. Wszystkie te elementy nadają 
naszym domom ekskluzywnego  i ponadczasowego charakteru. Dlatego sam wygląd domów  przywołuje na myśl  słoneczne skojarzenia. Staramy się,  by 
nasze domy  były charakterystyczne, łatwo rozpoznawalne i napawały pozytywną energią. Aby uzmysłowić sobie jakie będą w rzeczywistości nasze  
obiekty zapraszamy do  odwiedzin naszych Enklaw. Mapę  Słonecznych Enklaw znajdą Państwo w dalszej części.

Ogródki i miejsca parkingowe  
Komfort życia w naszych apartamentem dorównuje komfortowi życia w standardowych domach szeregowych, z tą różnicą, iż metraż powierzchni 
mieszkalnej jest odpowiednio mniejszy. Każdy apartament posiada własny ogródek i miejsca parkingowe. Ogródki  usytuowane są na wschód o do ulicy 
Kobieli lub zachód od ulicy Fijewskiego. Każdy lokal mieszkalny posiada niezależne wejście, nie ma wspólnych klatek schodowych, korytarzy itp. Miejsca 
parkingowe zlokalizowane są tuż przy apartamentach. W projekcie miejsca parkingowe są zależne jedno za drugim, w rzeczywistości po odbiorach można 
przemyśleć inny układ np. jedno obok drugiego. Na wizualizacjach mogą Państwo zobaczyć  dwa rozwiązania, czyli  miejsca zależne oraz miejsca obok 
siebie. Jeśli chcieliby Państwo dodatkowo chronić swoje samochody można we własnym zakresie zamontować szlaban zasłaniający miejsca ( tradycyjne 
bramy się tutaj nie sprawdzą ).

Lokalizacja
„Słoneczna Enklawa VIII” znajduje się w Katowicach Zarzeczu pomiędzy ulicami Kobieli oraz Fijewskiego. Prestiżowa lokalizacja z bardzo dobrym 
dojazdem do Centrum Katowic, Mikołowa oraz Tychów. Zarzecze to Zielona dzielnica Katowic. Najbliższa okolica zdominowana głównie przez domy 
jednorodzinne, luksusowe rezydencje oraz jeden budynek apartamentowy. Podaż lokali mieszkalnych w Katowicach Zarzeczu jest bardzo mała,  gdyż 
głównie przeważają oferty domów . Analizując lokalny rynek, można dojść do wniosku,  iż  zakup naszego apartamentu jest prawdopodobnie najtańszą 
przepustką aby zamieszkać w  tej atrakcyjnej dzielnicy Katowic.
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Wizualizacja przedstawia dwa sposoby zagospodarowania, czyli miejsca parkingowe jedno za drugim oraz miejsca parkingowe obok siebie. Obecnie 
oficjalnie projekt zakłada miejsca parkingowe usytuowane jedno za drogim. Finalnie jednak Klient wybierze która opcja bardziej mu odpowiada. 



  

UCINONE
 

D   E   V   E   L   O   P   E   R

Szczegółowy opis apartamentów 

                        
                                     

A1 – MINI
D2 - MINI

APARTAMENTY

A1 – MINI
D2 - MINI

APARTAMENTY

33,55
METRAŻ

33,55
METRAŻ

2
ILOŚĆ POKOI

2
ILOŚĆ POKOI

2
ILOŚĆ 

POZIOMÓW

2
ILOŚĆ 

POZIOMÓW

TAK
OGRÓDEK

TAK
OGRÓDEK

2
MIEJSCA 

PARKING. ZAL

2
MIEJSCA 

PARKING. ZAL

0 ZŁ
BEZCZYNSZOWY

0 ZŁ
BEZCZYNSZOWY

2 - pokojowe bezczynszowe apartamenty z częścią działki do 
wyłącznej dyspozycji, na której ulokowany jest ogródek oraz 
dwa miejsca parkingowe (w tym jedno miejsce zależne).   
Apartamenty „A1 i „D2” są identyczne,  z tą różnicą iż  Apartament 
„A1 ukierunkowany jest na  wschód  od ulicy  Kobieli,  natomiast 
Apartament „D2” ukierunkowany jest na zachód od ulicy 
Fijewskiego.  Na powierzchni 33,55 m2, na  2 poziomach 
zmieściliśmy : 1 sypialnie,  salon z aneksem kuchennym, łazienkę, 
ubikacje, hol. Przed lokalem umiejscowione mamy 2 miejsca 
parkingowe, z których 1 jest zależne poprzez furtkę wchodzimy do 
ogródka o powierzchni  w przypadku Apartamentu A1– 63 m2 , a w 
przypadku Apartamentu D2 – 66 m2. Poprzez  drzwi zewnętrzne 
przechodzimy do  jednego pomieszczenia: salonu z aneksem 
kuchennym oraz schodami. W przypadku gdyby salon miał pełnić 
również funkcje sypialni można przestrzeń parteru przedzielić np. 
drzwiami przesuwnymi. Na parterze ulokowana jest również 
toaleta. Następnie po schodach, które są  w gestii Klienta, a ich 
koszt  może wynieść od 4 tyś zł (np. coraschody.net.pl, lub   
https://pl.fontanotshop.com   ) wchodzimy na 2 kondygnacje. Tutaj 
ulokowana jest łazienka i sypialnia. 

Zagospodarowanie działki  możemy modyfikować według 
indywidualnych życzeń  Klienta . 

https://pl.fontanotshop.com/
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Szczegółowy opis apartamentów 

                        
                                     

A2– MINI
D1- MINI
APARTAMENTY

A2– MINI
D1- MINI
APARTAMENTY

35,26
METRAŻ

35,26
METRAŻ

2
ILOŚĆ POKOI

2
ILOŚĆ POKOI

2
ILOŚĆ 

POZIOMÓW

2
ILOŚĆ 

POZIOMÓW

TAK
OGRÓDEK

TAK
OGRÓDEK

2
MIEJSCA 

PARKING. ZAL

2
MIEJSCA 

PARKING. ZAL

0 ZŁ
BEZCZYNSZOWY

0 ZŁ
BEZCZYNSZOWY

2 - pokojowe bezczynszowe apartamenty z częścią działki do 
wyłącznej dyspozycji, na której ulokowany jest ogródek oraz dwa 
miejsca parkingowe (w tym jedno miejsce zależne ).   Apartamenty 
„A2 i „D1” są identyczne,  z tą różnicą iż  Apartament„A2” 
ukierunkowany jest na  wschód  od ulicy  Kobieli,  natomiast 
Apartament „D1” ukierunkowany jest na zachód od ulicy Fijewskiego. 
Na powierzchni 35,26 m2  , na  2 poziomach zmieściliśmy : 1 sypialnie, 
salon z aneksem kuchennym, łazienkę, ubikacje, hol. Przed lokalem 
umiejscowione mamy 2 miejsca parkingowe, z których 1 jest zależne. 
Poprzez furtkę wchodzimy do ogródka  o powierzchni  w przypadku 
Apartamentu A2– 68 m2 , a w przypadku Apartamentu D1 – 78 m2. 
Poprzez  drzwi zewnętrzne przechodzimy do  jednego pomieszczenia: 
salonu z aneksem kuchennym oraz schodami. W przypadku gdyby 
salon miał pełnić również funkcje sypialni można przestrzeń parteru 
przedzielić np. drzwiami przesuwnymi. Na parterze ulokowana jest 
również toaleta. Następnie po schodach, które są  w gestii Klienta, a 
ich koszt  może wynieść od 4 tyś zł (np. coraschody.net.pl, lub 
https://pl.fontanotshop.com) wchodzimy na 2 kondygnacje. Tutaj 
ulokowana jest łazienka i sypialnia. 

Zagospodarowanie działki  możemy modyfikować według 
indywidualnych życzeń  Klienta . 

https://pl.fontanotshop.com/
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B1 – MAXI
C2 - MAXI

APARTAMENTY

B1 – MAXI
C2 - MAXI

APARTAMENTY

3 - poziomowe bezczynszowe apartamenty typu “OPEN SPACE” z ogródkiem oraz dwoma miejscami parkingowymi, z możliwością budowy kominka. Apartamenty „B1” i „C2” są identyczne,  z 
tą różnicą iż  Apartament„B1” ukierunkowany jest na  wschód  od ulicy  Kobieli,  natomiast Apartament „C2” ukierunkowany jest na zachód od ulicy Fijewskiego.  Na powierzchni 80,93 m2 na 3 
poziomach  zaprojektowaliśmy mieszkanie typu 'OPEN SPACE” czyli otwartą przesztrzeń. Otwartą przestrzeń podzielimy według indywiadulnych wytycznych każdego Klienta. W takim 
przypadku to mieszkanie dostosowuje się do swojego właściciela , a nie jak często to bywa właściciel musi dostosować się do mieszkania . Mogą Państwo mieć 1 , 2,  3 lub 4 sypialnie , 
ogroooomny salon z aneksem kuchennym, 1 lub 2 łazienki, ubikacje, hol, oraz wiatrołap . Przed lokalem umiejscowione mamy ogródek trakt pieszy taras oraz 2 miejsca parkingowe.  Obecnie 
oficjalnie projekt zakłada miejsca parkingowe usytuowane jedno za drugim, drugą opcją zagospdoarowania są miesjca jedno obok drugiego.  Finalnie  Klient wybierze która opcja bardziej mu 
odpowiada.  Poprzez furtkę wchodzimy do ogródka  o powierzchni  w przypadku Apartamentu B1 – 49m2 , a w przypadku Apartamentu C2 – 47 m2. Następnie poprzez drzwi zewnętrzne 
przechodzimy do  niedużego wiatrołapu, z którego przechodzimy do ogrooooomnego salonu z aneksem kuchennym i schodami . Powierzchnia salonu to prawie  34 m2. Większość o wiele 
większych domów jednorodzinnych nie może się pochwalić tak dużą powierzchnią. Salon dzięki bardzo dużym oknom otwarty jest  na własny ogródek, dlatego przez sezon letni salon i ogródek 
stanowią jedną zintegrowaną przestrzeń. Salon jest na tyle duży iż można z niego wyodrębnić dodatkowy pokój. Uzyskamy dodatkowy pokój , stracimy jednak magię  tak wspaniałej , dużej 
przestrzeni.  Na parterze ulokowana jest również łazienka . Następnie po schodach, które są w gestii Klienta, a ich koszt  może wynieść od 6 tyś zł za sztukę ( np. coraschody.net.pl  , lub   
https://pl.fontanotshop.com  ) wchodzimy na 2 i 3 kondygnacje.  Tutaj ulokowane zostały  przestrzenie typu “OPEN SPACE' , którą zagospodarujemy pod “dyktando” Klienta. Można zostawić tutaj 
wielkie przestrzenie lub podzielić na 2 lub 3 pokoje , garderobę , łazienkę lub ubikację.
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B1 – MAXI
C2 - MAXI

APARTAMENTY

B1 – MAXI
C2 - MAXI

APARTAMENTY

3 - poziomowe bezczynszowe apartamenty typu “OPEN SPACE” z ogródkiem oraz dwoma miejscami parkingowymi, z możliwością budowy kominka. Apartamenty „B1” i „C2” są identyczne,  z 
tą różnicą iż  Apartament„B1” ukierunkowany jest na  wschód  od ulicy  Kobieli,  natomiast Apartament „C2” ukierunkowany jest na zachód od ulicy Fijewskiego.  Na powierzchni 80,93 m2 na 3 
poziomach  zaprojektowaliśmy mieszkanie typu 'OPEN SPACE” czyli otwartą przesztrzeń. Otwartą przestrzeń podzielimy według indywiadulnych wytycznych każdego Klienta. W takim 
przypadku to mieszkanie dostosowuje się do swojego właściciela , a nie jak często to bywa właściciel musi dostosować się do mieszkania . Mogą Państwo mieć 1 , 2,  3 lub 4 sypialnie , 
ogroooomny salon z aneksem kuchennym, 1 lub 2 łazienki, ubikacje, hall, oraz wiatrołap .  Przed lokalem umiejscowione mamy ogródek trakt pieszy taras oraz 2 miejsca parkingowe.  Obecnie 
oficjalnie projekt zakłada miejsca parkingowe usytuowane jedno za drogim, drugą opcją zagospdoarowania są miesjca jedno obok drugiego.  Finalnie  Klient wybierze która opcja bardziej mu 
odpowiada.  Poprzez furtkę wchodzimy do ogródka  o powierzchni  w przypadku Apartamentu B1 – 49m2 , a w przypadku Apartamentu C2 – 47 m2. Następnie poprzez drzwi zewnętrzne 
przechodzimy do  niedużego wiatrołapu, z którego przechodzimy do ogrooooomnego salonu z aneksem kuchennym i schodami . Powierzchnia salonu to prawie  34 m2. Większość o wiele 
większych domów jednorodzinnych nie może się pochwalić tak dużą powierzchnią. Salon dzięki bardzo dużym oknom otwarty jest  na własny ogródek, dlatego przez sezon letni salon i ogródek 
stanowią jedną zintegrowaną przestrzeń. Salon jest natyle duży iż można z niego wyodrębnić dodatkowy pokój. Uzyskamy dodatkowy pokój , stracimy jednak magię  tak wspaniałej , dużej 
przestrzeni.  Na parterze ulokowana jest również łazienka . Następnie po schodach, które są w gestii Klienta, a ich koszt  może wynieść od 6 tyś zł za sztukę ( np. coraschody.net.pl  , lub   
https://pl.fontanotshop.com  ) wchodzimy na 2 i 3 kondygnacje.  Tutaj ulokowane zostały  przestrzenie typu “OPEN SPACE' , którą zagospodarujemy pod “dyktando” Klienta. Można zostawić tutaj 
wielkie przestrzenie lub podzielić na 2 lub 3 pokoje , garderobę , łazienkę lub ubikację.
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Wizualizacja przedstawia przykładową adaptacje parteru w lokalach MAXI
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Wizualizacja przedstawia przykładową adaptacje piętra w lokalach MAXI



  

UCINONE
 

D   E   V   E   L   O   P   E   R

                        
                                     

Wizualizacja przedstawia przykładową adaptacje antresoli - poddasza w lokalach MAXI
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ZAGOSPODAROWANIE 
ENKLAWY

ZAGOSPODAROWANIE 
ENKLAWY

Na ogródkach należy zaplanować miejsce na kosz śmietnikowy  lub schowek na rower ( np. plastikowe garaże na rowery 
http://curverstyle.pl ).  Na wizualizacjach mogą Państwo zobaczyć dwa roziązania usytowania miejsc parkingowych, czyli miejsca 
parkingowe jedno za drugim oraz miejsca parkingowe obok siebie. Obecnie oficjalnie projekt zakłada miejsca parkingowe 
usytuowane jedno za drogim. Finalnie jednak Klient wybierze która opcja bardziej mu odpowiada. Trakty piesze tarasy możemy 
również dostosować pod indywidualne wytyczne Klienta. 

Część Apartamentów daje  możliwość instalacji kominka we własnym zakresie . W takim przypadku należy zakupić i zainstalować  
stalowy komin typu lekkiego dedykowany dla kominków  np. http://kominflex.com.pl. Komin taki jest lekki i nie obciąża znacznie  
fundamentów.. Należy pamiętać iż  schody wewnętrzne 1 sztuka – Apartemnty MINI lub 2 sztuki Apartamnety MAXI są w gestii 
Klienta. Duży wybór gotowych schodów znajdą Państwo w internecie np. ( np. coraschody.net.pl  , lub   https://pl.fontanotshop.com  ) 
a ich koszt  wynosi od 4,5 tyś dla MINI od 6 tyś zł  dla MAXI. 

https://pl.fontanotshop.com/
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Wizualizacja przedstawia dwa sposoby zagospodarowania, czyli miejsca parkingowe jedno za drugim oraz miejsca parkingowe obok siebie. Obecnie 
oficjalnie projekt zakłada miejsca parkingowe usytuowane jedno za drogim. Finalnie jednak Klient wybierze która opcja bardziej mu odpowiada. 
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NASZE INWESTYCJENASZE INWESTYCJE

“Ucinone” Spółka z o.o. powstała w 2006 roku. W przeciągu 13 lat zrealizowaliśmy 13 inwestycji w Mikołowie i południowych dzielnicach Katowic. 
Zapraszamy do odwiedzin już zrealizowanych przez nas projektów. Z pewnością łatwo Państwo je rozpoznają, ponieważ łączą je takie 
charakterystyczne cechy jak: starannie wyselekcjonowane lokalizacje, cieple, śródziemnomorskie  kolory elewacji, białe gzymsy, duże okna salonowe , 
stylowe balustrady oraz uśmiechnięci mieszkańcy. Dlatego już sam wygląd i panująca atmosfera w naszych inwestycjach  przywołują na myśl  
słoneczne skojarzenia.  Staramy się,  by nasze enklawy  były charakterystyczne , łatwo rozpoznawalne i napawały pozytywną energią.
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D z i a ł a m y     o d    2 0 0 6   r o k u

Jesteśmy developerem specjalizującym się na lokalnym rynku Aglomeracji Śląskiej, w szczególności w 
południowych dzielnicach Katowic oraz Mikołowie. Już od 13 lat realizujemy nieduże osiedla mieszkaniowe. 
Szczególny nacisk kładziemy na design, lokalizacje , oraz rozwiązania architektoniczne naszych produktów, 
tak aby wyróżniały się one na tle oferty konkurencji. Jasno sprecyzowaliśmy naszą ofertę , w wyniku czego 
oferujemy Klientom tylko dwa konkretne rodzaje produktów mieszkaniowy, a mianowicie: BEZCZYNSZOWE 
APARTAMENTY Z OGRÓDKAMI  oraz NIEDUŻE DOMY O METRAŻU DO 90 M2.  

„ Ucinone ” Sp.  z  o.o.  ;  43 - 190  Mikołów  ul. Żwirki i Wigury 6 ;  biuro@ucinone.com  ;  Regon : 240371986   ;  NIP : 6351742138
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod nr:KRS 0000261922


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14
	Slajd 15
	Slajd 16
	Slajd 17
	Slajd 18
	Slajd 19
	Slajd 20
	Slajd 21

