zamieszkaj po zielonej stronie miasta

O inwestycji
Wieża B to drugi etap inwestycji Cztery Wieże - kompleksu mieszkalno usługowego na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach.
W budynku zaprojektowano 127 mieszkań o powierzchniach od 24 m2
do 13O m2. Mieszkania na poziomie +2 mają przynależne zielone tarasy
natomiast z mieszkań na wyższych piętrach rozciąga się piękny widok na Park
Śląski, oraz staw Maroko.
Na parterze znajduje się ponad 195O m2 powierzchni komercyjnej,
w której docelowo powstanie pasaż handlowy. Miejsca postojowe będę
do dyspozycji mieszkańców na parkingu podziemnym na poziomie +1.
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Lokalizacja to jeden z największych
atutów inwestycji Cztery Wieże. Budynek
położony jest na os. Tysiąclecia, na którym
doskonale rozwinięta jest infrastruktura:
żłobki, przedszkola, szkoły, sklepy, punkty
usługowe, apteki, ośrodki zdrowia czy
restauracje. Ale choć jest to największe na
Śląsku osiedle, mieszkańcy nie czują
wielkomiejskiego zgiełku, bo ich mieszkania
zatopione są w Parku Śląskim im. gen. Jerzego
Ziętka, który znajduje się w najbliższym
sąsiedztwie - po drugiej stronie ulicy.

Komunikacja
Inwestycja jest doskonale położona pod względem komunikacyjnym.
Ulica Chorzowska umożliwia szybki dojazd zarówno do centrum Katowic (3 km),
Silesia City Centre (1,7 km), Chorzowa (3,3 km) zarówno samochodem,
jak i komunikacją publiczną. Do autostrady A4 jest zaledwie 2.9 km.
Mieszkańcy mają
z komunikacji miejskiej:

do

wyboru

wiele możliwości skorzystania

Linie tramwajowe: 6, 19, 11, 33
Linie autobusowe: 82O, 83O, 84O, 23, 51, 138, 673, 674, 238, 165, 238
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O mieszkaniach i apartamentach
W Wieży B na drugim piętrze znajdzie się 28 mieszkań o powierzchni
od 24,7O m2 do 129 m2.
Oprócz tego od 3 do 15 piętra powstanie 99 funkcjonalnych, nowoczesnych
i jasnych mieszkań, z których każde posiadać będzie balkon lub przestronne tarasy.
Największy z nich będzie miał powierzchnię niemal 5O m2.
Mieszkania zaprojektowano tak, by każdy znalazł taki metraż, jaki najbardziej
mu odpowiada:
Mieszkania 1 pokojowe od 24,69 m2 do 28,17 m2
Mieszkania 2 pokojowe od 38,13 m2 do 55,44 m2
Mieszkania 3 pokojowe od 65,43 m2 do 86,O7 m2
Mieszkanie 4 pokojowe 77,21 m2
Mieszkanie 5 pokojowe 129 m2
Mieszkania oddawane będą w standardzie deweloperskim, ale istnieje
możliwość wykończenia „pod klucz”.
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O Activ Investment
Activ Investment Sp. z o.o. to krakowski deweloper działający na rynku
nieruchomości od 1996 r. Od momentu powstania wybudował już ponad 3OOO
mieszkań w Krakowie, Katowicach, Chorzowie, Gliwicach, Zabrzu
i we Wrocławiu.
O korzystnym stosunku jakości do ceny mieszkań dowodzą nie tylko
tysiące zadowolonych mieszkańców, ale także liczne nagrody i wyróżnienia, jakie
Activ Investment otrzymał w różnych niezależnych rankingach i konkursach.
Activ jest posiadaczem m.in. Gazele Biznesu, Diamentów Forbsa, Geparda
Biznesu, Certyﬁkatu Wiarygodności Biznesowej itp.
Firma inwestycje realizuje ze środków własnych, bez zaciągania kredytów.
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Activ Investment Sp. z o.o.
Oddział Katowice:
ul. Chorzowska (wieża A w inwestycji 4 wieże)
4O-87O Katowice,
Tel: O-32 745 31 67

