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APARTAMENT Z OGRÓDKIEM
w kameralnym  kompleksie  energooszczędnych i ekologicznych,
małych budynków mieszkalnych.

Zespół 8 budynków dwulokalowych, powstaje w doskonale skomunikowanym
z centrum miasta a jednocześnie ukrytym wśród zieleni miejscu.
Inwestycję realizuje, debiutująca na rynku zielonogórskim solidna firma
-Invert Development z Żar.
Celem inwestora jest wyznaczenie nowego standardu budowy mieszkań w małych
budynkach mieszkalnych. Firma stawia na energoosczędność, ekologię i wysoki
komfort zamieszkania. Dlatego starannie wybrano ukrytą wśród zieleni lokalizację,
bezpośrednio przy głównej magistrali rowerowej miasta "Zielona Strzała", gdzie na
działce o powierzchni ponad 2500 m2 powstanie jedynie szereg 8 segmentów co
zapewni odpowiednią przestrzeń do wygodnego zamieszkania. . Inwestycja będzie
realizowana przez dwa lata, ale wysoka jakość wymaga precyzji.

Budynki: konstrukcja tradycyjna, ściany murowane z bloczków Silca 24cm, docieplone
styropianem gr. 20cm, elewacja z tynku cienkowarstwowego, stropy
międzykondygnacyjne Filigran, konstrukcja dachu drewniana pokryta dachówkami
ceramicznymi, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej,
okna PCV trójszybowe, powlekane na zewnątrz, parapety zewnetrzne z blachy
tytanowo-cynkowej, wewnętrzne z konglomeratów, tynki wewnętrzne gipsowe,
maszynowe; instalacje elektryczne wykonane kompletnie, instalacje wodne
zakończone podejściami pod armaturę, instalacje c.o. z kotłem gazowym
z zamkniętą komorą spalania i grzejnikami płytowymi; mieszkania oddawane są
w stanie deweloperskim.

Udogodnienia: na dachach budynków zostaną zainstalowane panele fotovoltaiczne,
dostarczające "zieloną" energię do mieszkań, mieszkania będą wyposażone w system
rekuperacji, pozwalający odzyskiwać energię cieplną z usuwanego zużytego powietrza,
wokół budynków nie będzie gęstej zabudowy - pozostawiono sporo przestrzeni po obu
stronach budynków zapewniającej intymność i wysoki komfort akustyczny,
ponadstandardowa grubość izolacji termicznej ścian (20cm) oraz trójszybowe okna
zapewnią wysoki poziom ochrony cieplnej budynków, podwójne ściany pomiędzy
segmentami odizolują akustycznie od sąsiadów.

Układ funkcjonalny lokalu: salon z aneksem kuchennym, pokój, łazienka
pom. gosp., taras

Zagospodarowanie terenu: teren zostanie zgodnie z projektem starannie zagospodarowany,
który przewiduje: ciągi piesze i jezdne, nasadzenia zieleni,16 miejsc postojowych w obrębie
posesji (i cztery miejsca zewnętrzne), stojak na 8 rowerów, wiatę na śmietniki przy wjeździe,
oraz obiekty małej architektury (ławki i oświetlenie terenu)

Otoczenie: zespół budynków położony jest u zbiegu ulic Piwnej, Strzeleckiej i Nowej,
nieruchomość przylega do głównej magistrali rowerowej  miasta "Zielona Strzała", najbliższe
otoczenia stanowią tereny zielone oraz luźna zbudowa mieszkaniowa, jednorodzinna,
w zasięgu spaceru znajdują się przedszkole, szkoła podstawowe i liceum ogólnokształcące,
sklepy spożywcze, kościół i klub fitness, dojazd do centrum miasta autobusem z przystanku
oddalonego o kilkadziesiąt metrów lub samochodem 1,7km.
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