


DOMY 95 M² Z OGRODAMI W SMOLCU
Ogrody o powierzchni od 100m² – 150m²

mieszkaj komfortowo
Niezwykłe osiedle domów o powierzchni 95m² 
z dużymi ogrodami i wiatami garażowymi, 
zlokalizowane w podwrocławskim Smolcu.

Aktualnie w ofercie posiadamy 16 domów 
w zabudowie bliźniaczej na zamkniętym osiedlu, 
które gwarantuje spokój i bezpieczeństwo. 
Przy projektowaniu domów skoncentrowaliśmy 
się na funkcjonalności rozkładów oraz wysokim 
standardzie wykonania. Projekty domów, bogate 
w duże przeszklenia, dają pełną dowolność 
aranżacji. 

Ogrody o powierzchni od 100m²  – 150m² pozwolą cieszyć się z czasu 
spędzonego na świeżym powietrzu, jednocześnie zapewniając 
komfort prywatności.

SLONECZNE-ZACISZE.COM



WARTO WYBRAĆ SŁONECZNE ZACISZE
Poznaj nasze przestronne domy przy ul. Słonecznej

domy z ogrodami
Każdy dom to 95m² powierzchni mieszkalnej rozłożonej 
na 2 kondygnacjach. Gwaratujemy wysoki standard 
deweloperski. Osiedle będzie ogrodzone dając poczucie 
prywatności i bezpieczeństwa. W kameralnym otoczeniu 
niskiej zabudowy, ciesz się zielenią cały rok.

tereny zielone
Smolec gwarantuje bliskość terenów zielonych, tras 
rowerowych, lasku oraz parku. Pełna infrastruktura 
miasta oprócz szkoły, przedszkola i żłobka oferuje 
również halę sportową, nową salę fitness i sportów walki.

dojazd
Inwestycja zlokalizowana jest w podwrocławskim Smolcu, 
który jest doskonale skomunikowany z Wrocławiem. 
Kolejne zalety to: bliskość obwodnicy AOW, przystanek 
kolejki podmiejskiej oraz czerwony autobus.
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KARTA DOMU
Dwie kondygnacje + wiata garażowa 14,40 m2



Piętro to 3 przestronne pokoje do dowolnej aranżacji oraz duża łazienka z oknem. Przemyślany układ pomieszczeń gwarantuje 
swobodę użytkowania każdego z nich według preferencji przyszłych mieszkańców.  

Parter jest idealnie doświetlony. Kuchnia w otwartym planie zabudowy łączy się z jadalnią. Salon z fantastycznym widokiem 
na ogród dzięki imponująco dużym przeszkleniom.

DWIE KONDYGNACJE
3 sypialnie + salon z jadalnią







Inwestycja dewelopera:

SŁONECZNE ZACISZE
KOMFORTOWE DOMY W SMOLCU

ul. Słoneczna,
55-080 Smolec

tel. 667 504 503
biuro@sloneczne-zacisze.com

SLONECZNE-ZACISZE.COM


