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KOMFORTOWE MIESZKANIE





W profilu działalności Spółki znajdują się zadania 
zz zakresu budownictwa mieszkaniowego 
wielorodzinnego i jednorodzinnego (zarówno jako 
własne projekty, jak i jako Generalny Wykonawca), 
budownictwa komercyjnego, budynków usług 
publicznych, obiekty służby zdrowia (od gabinetów 
stomatologicznych i medycznych począwszy, po 
placówki służby zdrowia i szpitale włącznie). Spółka 
realizowałarealizowała również remonty, rozbudowy, nadbudowy 
i pogłębianie budynków zabytkowych, włącznie 
z budynkami podlegającymiochronie konserwatorskiej.

RENOMOWANY DEWELOPER 
Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM 

NASZE INWESTYCJE

GARDEN + KNURÓW
Projekt budyowy 15 nowoczesnych apartamentów z miejscami po-
stojowymi i komórkami lokatorskimi zlokalizowanych tuż przy granicy 
z Gliwicami. Całość została zaprojektowana z pasją i dbałościąo 
każdy detal.

GARDEN + MYSŁOWICE
GARDEN + projekt budowy luksusowych apartamentów 
utrzymanych w nowoczesnej stylistyce. Cechą charakterystyczną 
projektu jest zastosowanie niebanalnych i pionierskich na polskim 
rynku nieruchomości rozwiązań, wśród których wymienić należy brak 
klatek schodowych i bezpośredni dostęp do apartamentów 
z zewnątrz, czy też stalowe ażurowe schody zewnętrzne.z zewnątrz, czy też stalowe ażurowe schody zewnętrzne.

INSIDE GARDEN
Projekt budowy 41 nowoczesnych apartamentów z tarasami 
i ogródkami w układzie . Inwestycja ta została zakończona w 2015 
roku. Projekt ten zyskał uznanie nie tylko Klientów, ale również 
uhonorowany został SYMBOLEM Najlepszej Inwestycji Mieszkaniowej 
2014 roku.

METROPOLITAN HOME
Odkryj nowoczesny apartamentowiec na miarę metropolii. 
W ramach inwestycji powstanie blisko 50 apartamentów 
i mikroapartamentów zlokalizowanych na 6 kondygnacjach. Na 
ostatnim piętrze penthouse z ogromnymi tarasami i widokiem na 
panoramę Katowic. 

iHOME
iHOME to produkt innowacyjny w sektorze budownictwa 
mieszkaniowego, odbiegający od standardowych schematów 
ii oferujący nowoczesny design. iHOME to mieszkania inteligentne, 
zaprojektowane z myślą o klientach. W ramach projektu iHome 
powstanie sześć budynków apartamentowych z ośmioma 
apartamentami w każdym.



Nowoczesna bryła budynku i ekskluzywne materiały 
wykończeniowe sprawiają, że budynek utrzymany 
będzie w stylistyce „soft loftów”. Wyeksponowane 
typowe dla tego stylu elementy wykończenia - surowy 
beton, granity płomieniowane, naturalne drewno 
impregnowane, stal nierdzewna i elementy 
konstrukcyjne nadają inwestycji wyjątkowego 
charakteru.charakteru. Całość zostanie zrealizowana 
z charakterystyczną dla firmy dbałością o każdy detal.

NIEPOWTARZALNA ARCHITEKTURA



KOSTUCHNA PARK położona jest w bezpośrednim 
sąsiedztwie granicy GÓRNYCH LASÓW PSZCZYŃSKICH, 
dając doskonałe miejsce do odpoczynku (spacery) 
i rekreacji (liczne ścieżki rowerowe pozwalające 
na aktywny wypoczynek). W bezpośrednim sąsiedztwie 
inwestycji znajduje się boisko ORLIK, nowo powstała 
siłownia na powietrzu oraz basen.

ZIELONE PŁUCA ŚLĄSKA

Inwestycja KOSTUCHNA PARK oddalona jest ona od 
centrum miasta o ok. 12 km. W odległości ok. 2,50 km 
znajduje się wjazd na drogę krajową nr 86, a około 
4,50 km wjazd na drogę krajową nr 81. 

 

DOGODNA KOMUNIKACJA 
Z MIASTAMI METROPOLII

GLIWICE
30 MINUT

MIKOŁÓW
13 MINUT

TYCHY
7 MINUT

MYSŁOWICE
18 MINUT

CENTRUM 
KATOWIC
16 MINUT



Apartament A.08

Powierzchnia   55 m
Taras        37 m

Mieszkania zaprojektowane z pasją przez młodych 
architektów. Przestronn taras umożliwiajacy spotkania 
w rodzinnym gronie.  

PRZYKŁADOWY APARTAMENT



Wejście do budynku prowadzi przez przeszklone LOBBY, 
w którym znajdowała się będzie ochrona obiektu oraz 
recepcja z usługami consierge, przy pomocy której 
będzie można zarezerwować stolik w restauracji, bilet do 
teatru, czy wynająć samochód. W części LOBBY 
zlokalizowane będą takze punkty usługowe tj. pralnia, 
sklep, gabinek kosmetyczny, salon fryzjerski.

KOSTUCHNAKOSTUCHNA PARK oferuje ochronę 24/7, a cały teren 
będzie monitorowany i ogrodzony, gwarantując 
poczucie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców

POCZUJ SIĘJAK W HOTELU



668 444 888

kostuchnapark.pl


