Nasze atuty
Zewnętrzna siłownia

Zewnętrzna siłownia dla juniorów
i seniorów.

Ekologiczne rozwiązania

Panele słoneczne (PV) montowane
na dachach oraz indywidualne pompy
ciepła.

Bliskość lasu

Osiedle bezpośrednio przy lesie
o pow 3000 ha.

Osiedle zamykane

Osiedle ogrodzone i zaopatrzone
w system monitoringu.

Wygodny Parking

Wygodny wspólny parking zewnętrzny
przed osiedlem.

Nowoczesna Architektura
Dużo zieleni wokół i przyjazna
architektura.

Ogródek dla każdego
Prywatne ogródki
stanowią namiastkę
domu z ogrodem.

Plac Zabaw

Plac zabaw
dla najmłodszych.

01.

Z TROSKI
O NATURĘ

I ETAP
Osiedle Wiśniowe Wzgórza realizowane będzie w kilku etapach. W ramach pierwszego
etapu powstaną tylko 24 mieszkania w 12
segmentach.

Dla każdego lokalu przewidziane zostało
zewnętrzne miejsce postojowe zlokalizowane na wspólnym parkingu przed osiedlem.

znaczy

spokojne życie !

Doświadczenie i zaangażowanie
Nasi pracownicy są przyjaźni, doświadczeni i zaangażowani. Wszystkie potrzebne Ci informacje zostaną przedstawione prostym językiem, bez żargonu, abyś mógł podjąć świadomą decyzję o zakupie
swojego mieszkania lub domu. Możesz także liczyć
na naszą pomoc w załatwieniu formalności związanych z kredytowaniem mieszkania.

Myślenie o przyszłych pokoleniach
i ekologii jest dla nas ważne w każdym realizowanym projekcie. Podejmujemy znaczące kroki, aby nasze
budynki miały zmniejszony wpływ
na środowisko. Zrównoważony dom
to droga do przyszłości, dlatego
w Wiśniowych Wzgórzach zastosowaliśmy ekologiczne rozwiązania,
aby mieszkańcy mogli zmniejszyć
emisję dwutlenku węgla i rachunki
za energię.

Dostępne będą mieszkania jednopoziomowe oraz apartamenty i domy dwupoziomowe z poddaszem do adaptacji.

Slow life

DLACZEGO WARTO U NAS
KUPIĆ MIESZKANIE ?

Bezpieczeństwo zakupu
Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i stały monitoring bankowego inspektora nadzoru nad
realizacją inwestycji to gwarancja bezpieczeństwa
Twoich pieniędzy przeznaczonych na zakup mieszkania na osiedlu Wiśniowe Wzgórza.

Gwarancja i rzetelność

02.

Wykonawcą jest firma z 25- letnim doświadczeniem w budownictwie – WOJAS DEVELOPMENT. Sukces Patio Vita - poprzedniej inwestycji zrealizowanej
w Kielcach - zachęcił nas do zaproponowania Kielczanom kolejnego, nietuzinkowego miejsca do zamieszkania. Nasze doświadczenie to gwarancja, że
mieszkania zostaną wybudowane rzetelnie i w terminie.

LOKALIZACJA
Blisko centrum
miasta

10 minut samochodem
do centrum miasta
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Blisko komunikacja
miejska

15 minut autobusem miejskim
z pobliskiego przystanku
autobusowego linia nr 7

Bliskość terenów
rekreacyjnych

KONTAKT
+ 48 600 62 02 02
www.wisniowewzgorza.pl
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info@wisniowewzgorza.pl
Dąbrowa-Osiedle 47
Wiśniówka

Mieszkania, apartamenty i domy
w sąsiedztwie lasu

SAM ZADECYDUJ
W JAKIM STANDARDZIE
CHCESZ ODEBRAĆ SWOJE
MIESZKANIE

WYKREUJ
SWOJĄ
PRZESTRZEŃ
01
Mieszkania i domy wykonywane są w standardzie
deweloperskim. Funkcjonalne i przestronne budynki z ogródkami, tarasami, ogrodzeniem oraz drogą
wewnętrzną i chodnikami będą niezwykle przytulne
i tanie w utrzymaniu. Niezbyt intensywna zabudowa w okolicy pozwala cieszyć się wolną przestrzenią
i znakomicie relaksować po pracy.

Odkryj
uroki mieszkania
na przedmieściach !
www.wisniowewzgorza.pl

Apartament

Wygodne i funkcjonalne mieszkanie o pow. 64,54 m2,
dla pary, małej rodziny czy singla.

Dwupoziomowy, komfortowy apartament o pow.
71,70 m2 dla osób, które cenią sobie niebanalne
rozwiązania wewnętrzach. Apartament z niezależnym wejściem i z prywatnym ogródkiem o pow.
84-132 m2.

Happy Two

Comfort

Zlokalizowane na parterze budynku, z prywatnym
ogródkiem (150 m2) oraz tarasem (15 m2) i niezależnym wejściem z zewnątrz. Część dzienna o pow.
23,08 m2 to połączony salon z jadalnią i widną,
otwartą kuchnią.

02
Stawiamy na tworzenie
rozwiązań i przestrzeni, które promują zdrowie,
szczęście i dobre
samopoczucie
mieszkańców.

Mieszkanie

Część nocna to dwie sypialnie, w tym jedna z wygodną garderobą o pow. 5m2. W każdym pokoju
są wysokie okna wraz z bezpośrednim wyjściem na
ogródek.
Zadbaliśmy o wysoki standard budynków, wyposażając mieszkania i domy w pompy ciepła i fotowoltaikę. Wykonana zostanie pełna infrastruktura
osiedla wraz drogami wewnętrznymi i chodnikami.
Wierzymy, że nasz wysiłek i zastosowane rozwiązania sprawią, że na Wiśniowych Wzgórzach będzie
mieszkało się komfortowo i wygodnie.

Stosujemy tylko solidne,
sprawdzone materiały
renomowanych
producentów o wysokich
parametrach.

Dom

Premium
Wygodny i funkcjonalny trzypoziomowy dom
w zabudowie szeregowej dla większej rodziny, o powierzchni użytkowej 89,41 m2 z prywatnym ogródkiem (ok. 100 m2).
Na parterze zlokalizowana została część dzienna
z salonem, jadalnią i widną, otwartą kuchnią z bezpośrednim wyjściem na ogródek i taras. Na parterze
dodatkowo mamy gabinet z wyjściem na ogródek
oraz wc. Część nocna apartamentu tj trzy wygodne
sypialnie oraz duża łazienka z oknem znajdują się na
1 piętrze.
Dodatkowo widne poddasze do zagospodarowania
zgodnie z preferencjami.

Część dzienna z otwartą kuchnią, jadalnią oraz salonem oraz sypialnie znajdują się na 1 piętrze. Apartament posiada w całości przeszkoloną ścianę szczytową wraz z wyjściem na balkon. Możliwe jest również
zostawienie tzw. pustki nad salonem. Dzięki temu
część dzienna będzie doświetlona oknem na dwie
kondygnacje a apartament zyska scenerię naturalnej przyrody we wnętrzu.
Do dyspozycji dodatkowo widne poddasze do zagospodarowania zgodnie z preferencjami.

