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Na styku sfer
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Marzenia  
na wyłączność
Odkryj własną wyspę wygody w samym centrum wrocławia. 
Odnajdziesz ją w kojącej bliskości rzeki, wśród zieleni drzew, 
z dala od zgiełku ulic. Świetnie zaprojektowane wnętrza uwiodą  
cię dyskretną elegancją, a okolica dostarczy wszystkiego, co tylko 
można sobie wymarzyć w mieście. 

Atmo łączy rozmach z kreatywnym wykorzystaniem zastanej 
przestrzeni. Unikatowa lokalizacja na Kępie Mieszczańskiej, 
sąsiedztwo parku i dziedzictwo dawnej zabudowy pozwoliły  
stworzyć inwestycję jedyną w swoim rodzaju. na styku sfer relaksu, 
kultury, rozrywki rodzi się nowa jakość – poczuj ją i zamieszkaj  
w Atmo. 

Exclusive dreams 
Discover your own island of comfort in the very centre of wrocław. 
you will find it among green trees in the calming vicinity of rivers, far 
from the bustle of the streets. the excellently designed interiors will 
seduce you with their discreet elegance, and the neighbourhood 
will provide you with everything you may dream of in a city. 

Atmo combines momentum with creative use of the existing space. 
the unique location on Kępa Mieszczańska, the nearby park,  
and the heritage of old developments has created a unique 
investment. At the meeting point of zones of relaxation, culture and 
entertainment, a new quality is being born – feel it and live in Atmo.
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Well-designed comfort
Atmo consists of two six-floor buildings. there will be 113 apartments of various 
sizes – from ergonomic studios to spacious five-room apartments. the well-designed 
apartment layouts offer a range of possibilities, irrespective of their size. some 
windows will overlook a nearby park. Most of the apartments have at least one 
balcony or loggia, and future ground-floor residents will enjoy a piece of greenery  
in their private gardens plus the joy of having a view of the park. 

there will be 136 parking spaces in a convenient underground garage. cyclists will 
find dedicated bicycle racks. there will also be open bicycle parks by the buildings. 
Round-the-clock monitoring will ensure security for residents. external roller blinds 
will be installed on the windows of ground-floor apartments.

Atmo makes the most of its metropolitan location but is sensitive to its inhabitants' 
needs. 

Komfort dobrze 
zaprojektowany
w dwóch budynkach, na sześciu piętrach powstanie 113 apartamentów  
o zróżnicowanej powierzchni – od ergonomicznie zaprojektowanych 
studiów po przestronne, pięciopokojowe apartamenty. Przemyślane 
rozkłady lokali gwarantują szerokie możliwości aranżacji niezależnie  
od metrażu. większość apartamentów posiada przynajmniej jeden 
balkon lub loggię, a przyszli właściciele mieszkań na parterze będą 
mogli cieszyć się kawałkiem własnej zieleni w prywatnych ogródkach.

w wygodnym podziemnym garażu powstanie aż 136 miejsc postojowych  
dla samochodów. Za to właściciele rowerów znajdą w nim stojaki dla 
swoich jednośladów. Do dyspozycji będą też otwarte parkingi rowerowe 
przy budynkach. Bezpieczeństwo mieszkańcom zapewni całodobowy 
monitoring. Dodatkowo w oknach apartamentów na parterze 
zainstalowane zostaną zewnętrzne rolety.

Atmo wyciąga to, co najlepsze, z wielkomiejskiej lokalizacji, dbając  
o potrzeby mieszkańców. 

komfort
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Po prostu razem
Dobrze zaprojektowana przestrzeń pomaga budować relacje.  
to dlatego twórcy Atmo tak dużo uwagi poświęcili częściom 
wspólnym. w odrestaurowanej części budynku powstanie przestrzeń 
do dyspozycji mieszkańców, doskonała do wykorzystania jako strefa 
co-workingowa. Możesz wziąć laptopa i zejść na dół, żeby wygodnie 
pracować. nikt nie powinien się obrazić, jeśli pojawisz się w kapciach 
i szlafroku. to także miejsce, w którym spotkasz się z sąsiadami, 
porozmawiasz przy kawie czy pograsz w planszówki.  

Budowaniu lokalnej społeczności sprzyjać będzie również zielone 
patio z ławkami i klimatycznym oświetleniem. także elewacja 
zostanie podświetlona, by podkreślić otwartą i przyjazną atmosferę 
inwestycji. 

Simply together 
well-designed spaces help develop relationships. this is why the 
creators of Atmo have devoted so much attention to common 
spaces. in the restored part of the building space, will be available 
for inhabitants that can be used as a co-working zone. you may take 
your laptop and come down to work in comfort. no one should feel 
offended if you turn up in your slippers and bathrobe. this is the 
place where you can meet your neighbours, chat over a coffee,  
or play a board game. 

the development of a local community will also be supported  
by a green patio with benches and atmospheric lighting. Also, the 
facade will be lit to expose the investment's open and friendly 
atmosphere.

integracja
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Zalety Atmo
Advantages of Atmo

BeZPOŚReDnie  sĄsieDZtwO  
nOweGO PARKU MiejsKieGO

DiRectLy neiGHBOURinG 
A new city PARK

nOwOcZesnA ARcHiteKtURA  
Z  eLeMentAMi  LOFtOwyMi

MODeRn ARcHitectURe witH  
LOFt eLeMents 

AtRAKcyjnA iDentyFiKAcjA  
wiZUALnA cZĘŚci  wsPÓLnycH

AttRActiVe VisUAL iDentiFicAtiOn  
OF cOMMOn sPAces 

wyGODne MiesZKAniA  
O FUnKcjOnALnycH ROZKŁADAcH

cOMFORtABLe APARtMents witH 
FUnctiOnAL LAyOUts 

nAstROjOwe OŚwietLenie  
KLAteK scHODOwycH

AtMOsPHeRic LiGHtinG  
OF stAiRcAses

eFeKtOwnA iLUMinAcjA eLewAcji

eFFectiVe iLLUMinAtiOn  
OF tHe FAcADe 

Z ieLOne PAtiO

GReen PAtiO

PReinstALAcjA KL iMAtyZAcji

PRe-instALLeD AiR cOnDitiOninG

PAnORAMicZne OKnA ROLety ZewnĘtRZne nA PARteRZe

PAnORAMic winDOws eXteRnAL ROLLeR BLinDs  
On tHe GROUnD FLOOR 

stOjAKi  nA ROweRy

BicycLe RAcKs

BALKOny, tARAsy, PRywAtne  
OGRÓDKi  nA PARteRAcH

BALcOnies, teRRAces, PRiVAte 
GARDens On tHe GROUnD FLOOR 

30  LAt DOŚwiADcZeniA w POLsce

inwestycjA cZŁOnKA PZFD

FiRMA Z  POnAD 175-LetniĄ tRADycjĄ

GeneRALny wyKOnAwcA Z  GRUPy e iFFAGe
KLUB MiesZKAŃcA

ResiDents’ cLUB 

30 yeARs OF eXPeRience in POLAnD 

An inVestMent By A PZFD MeMBeR 

A cOMPAny witH OVeR 175 yeARs OF tRADitiOn 

GeneRAL cOntRActOR FROM tHe eiFFAGe GROUP
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Projekt na miarę 
potrzeb
A tailor-made project 
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fot. Marysia Maćków

Photog. Marysia Maćków

Słowo od architekta

A word from the architect

Projektowany obiekt łączy w sobie atuty wielkomiejskiej lokalizacji z funkcjami, które 
zaspokoją ważne dziś potrzeby prywatności i relaksu. Atmo leży w samym sercu szybko  
rozwijającej się inwestycyjnie części Wrocławia, która w zasadzie tworzy się na nowo.  
Z jednej strony stoi na skraju dużego terenu otwartego, z drugiej – ma tętniący życiem 
Rynek niemalże na wyciągnięcie ręki.

Cały teren otaczają wartko płynąca Odra i unikalna sceneria XIX-wiecznej zabudowy  
Nadodrza – dzielnicy artystycznej bohemy z resztkami postindustrialnego dziedzictwa.  
Część dawnego Wrocławia znajduje tu szansę na drugie życie, będąc wkomponowaną 
w nowoczesny obiekt. Budynek podzielony na trzy nawy, przykryty sklepieniami  
w układzie krzyżowym i ceglaną elewacją ma niepowtarzalny, wyróżniający charakter. 
Rewitalizacja architektury industrialnej, w tym stworzenie wielu przeszkleń, daje 
niespotykany potencjał do wykreowania klimatycznych wnętrz i świadczenia w nich 
usług. Bliskość innych wspaniałych obszarów Wrocławia na pewno będzie silną 
pokusą do odkrywania uroków miasta.

Zbigniew Maćków

The facility combines the advantages of a large-city location with functions that will 
provide for the needs of privacy and relaxation that are so important today. Atmo  
is located in the very heart of a dynamically developing part of Wrocław which  
is being created anew. On one side it stands at the edge of a large open space,  
while on the other the thriving Market Square is within a short walking distance. 

The entire site is surrounded by the free-flowing River Oder and the unique scenery 
of 19th-century riverside properties – an artistic Bohemian district with remnants  
of post-industrial heritage. This part of old Wrocław has been given an opportunity  
for a second life due to its integration with a modern building. The building is split 
into three naves with cross vaults and a unique brick facade. Revitalization of industrial 
architecture, including the use of numerous glazed but intimate spaces, provides 
interiors that suit the needs of a wide range of retail services. The closeness to other 
great sites in Wrocław will no doubt tempt one to discover the attractions  
of the city. 

Zbigniew Maćków
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Aura historii
An aura of history 
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Secrets of a city island 
Kępa Mieszczańska holds many secrets. For years it was a major 
economic base for wrocław. in the 16th century it was inhabitated 
mainly by fishermen and raftsmen. the island was a city port and 
shooting range, and in the 17th century valuable cargoes of salt  
and iron were stored there. Over 250 years ago, a sugar refinery  
was built there. the last major project in the area was a barracks  
for 3000 soldiers that was built in the 18th century. 

now the history of the island is being re-written. Prestigious 
residential facilities are being developed as well as attractive green 
areas. Riverside boulevards are being revitalised and local squares 
invite one to take a break. with new investments, a new mini district 
is being developed on the island – one of the most attractive places 
to live in wrocław.

Tajemnice 
miejskiej wyspy
Kępa Mieszczańska to miejsce skrywające wiele sekretów. Przez wieki 
było ważnym dla wrocławia zapleczem ekonomicznym. w XVi wieku 
zamieszkiwali ją głównie rybacy i flisacy. wyspa była też portem 
miejskim, polem strzeleckim, a w XVii wieku miejscem składowania 
cennych ładunków soli i żelaza. Ponad 250 lat temu powstała  
tu rafineria cukru. Ostatnim dużym przedsięwzięciem na tym terenie 
były XViii-wieczne koszary dla 3000 żołnierzy.

Obecnie historia wyspy pisana jest na nowo. Powstają tu prestiżowe 
obiekty mieszkaniowe i atrakcyjne tereny zielone. nadrzeczne bulwary 
są rewitalizowane, a lokalne skwery zapraszają do odpoczynku. 
Kolejne inwestycje sprawiają, że na wyspie w szybkim tempie wyrasta 
nowa minidzielnica i jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc do życia 
we wrocławiu.

20
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Na fundamentach 
przeszłości
w tak niezwykłej lokalizacji poszanowanie dziedzictwa kulturowego 
ma szczególne znaczenie. twórcy Atmo doskonale to rozumieją. 
inwestycja wykorzystuje materialne ślady przeszłości, nadając 
im nowe życie. Budynek dawnej wojskowej stajni zostanie 
wkomponowany w bryłę budynku mieszkalnego. w ten sposób  
to, co nowe, odnajdzie harmonijną więź z tym, co dawne, a historia 
zatrzyma się tu dla przyszłych pokoleń.

On the foundations of the past 
in such an extraordinary location, respect for cultural heritage  
is of special importance. the creators of Atmo understand this very 
well. the investment makes use of materials from the past and gives 
them new life. the former military stable building is incorporated 
into the residential building. in this way the new will be in harmony 
with the old, and history will remain for new generations. 

dziedzictwo

23



25

04

Tuż przy parku
Right by a park 
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W centrum wydarzeń
Położenie w sercu miasta ma atuty, których nie mogą zaoferować 
inne lokalizacje. Odległości są krótsze, a doskonałe połączenia 
pozwalają łatwo przemieszczać się w dowolnych kierunkach. 
w sąsiedztwie Kępy Mieszczańskiej znajdują się główne węzły 
komunikacyjne wrocławia. trudno zliczyć wszystkie dostępne 
połączenia tramwajowe i autobusowe, a miłośnicy ruchu na świeżym 
powietrzu mogą skorzystać z gęstej sieci ścieżek rowerowych.  
w wielu wypadkach żaden środek transportu nie będzie jednak 
potrzebny. Mieszkańcom Atmo wystarczy kilkuminutowy spacer,  
aby załatwić większość codziennych spraw. 

In the centre of events
its location in the heart of the city has advantages that other 
locations can’t offer. Distances are shorter and excellent transport 
connections make it possible to travel easily in any direction. Kępa 
Mieszczańska is close to wrocław’s major transport junctions. there 
are numerous tram and bus routes, while lovers of the open air can  
move along a dense network of bicycle paths. However, on many 
occasions no means of transportation will be required: Atmo 
inhabitants will need only a few minutes’ walk to take care of most  
of their daily business. 

serce miasta
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A green enclave 
the Atmo buildings will be developed on Kępa Mieszczańska – an island connected 
to other parts of wrocław with five bridge systems. Atmo is located in the central  
part of the city at a safe distance from city traffic and curious looks, and with a view  
of a green park.

when leaving home, Atmo residents will step right into the city park, which  
is expected to be a very interesting green area. commonly known as the central 
Park of wrocław, the area is now being designed and in the near future it will  
to serve people of various ages and interests. Over an area of 4 hectares, there will 
be paths to walk, a marina with a pier, but primarily several tracts of landscaped 
greenery with abundant recreational, sports, and educational infrastructure. 

Part of the park will be used as a local meeting point. the open green space will  
be inviting for family picnics and meetings with friends. there will also be a space  
for theatre performances and chamber concerts.

Budynki Atmo powstaną na Kępie Mieszczańskiej – wyspie połączonej  
z resztą wrocławia pięcioma zespołami mostów. Atmo położone jest 
w jej centralnej części, w bezpiecznej odległości od miejskiego ruchu 
i ciekawskich spojrzeń.

inwestycja będzie graniczyć bezpośrednio z parkiem, który zapowiada 
się jako jeden z ciekawszych terenów zielonych wrocławia. Potocznie 
zwany wrocławskim central Parkiem obszar jest obecnie w fazie 
projektu i w przyszłości ma służyć osobom w różnym wieku i o różnych 
zainteresowaniach. na powierzchni czterech hektarów znajdą się 
spacerowe aleje, marina z pomostem dla łodzi, a przede wszystkim 
kilka stref uporządkowanej zieleni z bogatą infrastrukturą rekreacyjną, 
sportową i edukacyjną. 

część parku stanowić będzie lokalne miejsce spotkań. Otwarta 
zielona przestrzeń zapraszać będzie do rodzinnych pikników  
i spotkań z przyjaciółmi. nie zabraknie też miejsca na organizowanie 
przedstawień czy kameralnych koncertów.

Zielona enklawa

blisko natury
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Sfera 
prostego życia

A sphere for simple living

Przystanki komunikacji miejskiej, dworzec, galerie handlowe, 
restauracje, kawiarnie i placówki oświaty – wszystko, czego 
potrzebujesz, jest w najbliższym otoczeniu. wygodne życie 
znajduje się na wyciągnięcie ręki.

Urban transport stops, a train station, shops and shopping 
centres, schools, kindergartens, health clinics – everything 
you need is within easy reach. Living at Atmo, you have  
a comfortable life at your fingertips. 

31
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Szkoła
school

Przedszkole
Kindergarten 

Stacja benzynowa
Petrol station 

Zdrowie
Health

Zakupy
shopping

Tereny zielone
Green areas 

Jedzenie
Food 

Przystanek autobusowy
Bus stop

Przystanek tramwajowy
tram stop

Bankomat
AtM 

Sfera prostego  
życia
A sphere for simple living
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Klimat  
do zamieszkania
An atmospheric  
living space
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1 “Piekarnia” Performing Arts centre (2 min. by car)

2 new Horizons cinema (6 min. by car)

3 contemporary theatre in wrocław (5 min. by car)

4 wrocław comedy theatre (8 min. by car)

5 city Museum (7 min. by car)

6 national Museum (6 min. by car)

7 Ossolineum (5 min. by car)

8 national Forum of Music (8 min. by car)

9 wrocław Opera (7 min. by car)

10 city Arsenal (5 min. by car)

11 Leaning chimney (5 min. by car)

Klimat  
do zamieszkania
An atmospheric  
living space

Sfera kultury
A cultural sphere 

1 centrum sztuk Performatywnych Piekarnia (2 min samochodem)

2 Kino nowe Horyzonty (6 min samochodem)

3 wrocławski teatr współczesny (5 min samochodem)

4 wrocławski teatr Komedia (8 min samochodem)

5 Muzeum Miejskie (7 min samochodem)

6 Muzeum narodowe (6 min samochodem)

7 Ossolineum (5 min samochodem)

8 narodowe Forum Muzyki (8 min samochodem)

9 Opera wrocławska (7 min samochodem)

10 Arsenał Miejski (5 min samochodem)

11 Krzywy Komin (5 min samochodem)
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Sfera kultury
stolica Dolnego Śląska to prawdziwy gejzer działań twórczych. 
Muzea, teatry, kina, biblioteki, lokalne ośrodki czy galerie czekają  
na gości i proponują im coraz to nowe atrakcje. Miłośnicy filmu  
w kilkanaście minut spacerem dojdą z Atmo do kina nowe Horyzonty. 
Amatorów teatru z pewnością zainteresuje repertuar pobliskiego 
teatru współczesnego. Za to północna strona rzeki to zupełnie 
inny świat. w cieniu monumentalnych kominów elektrociepłowni 
rozpościera się mozaika przedwojennych kamienic, brukowanych 
ulic i ukrytych podwórek nadodrza. Dawniej osiedle o szemranej 
reputacji, dziś modne miejsce porównywane do warszawskiej Pragi. 
to tu powstają pracownie młodych artystów i działają warsztaty 
tradycyjnego rzemiosła. na każdym kroku można natknąć się  
na małe galerie sztuki i liczne murale.

A cultural sphere
the capital of Lower silesia is a true fount of artistic activities. 
Museums, theatres, cinemas, libraries, local centres or galleries are 
open for guests and continue to offer new attractions. Film lovers 
will need little more than a 10-minute walk to get from Atmo to the 
nowe Horyzonty cinema. theatre lovers will be interested in the 
repertoire of the nearby teatr współczesny. On the other hand,  
the northern bank of the river is a completely different world. in the 
shadows of the monumental chimneys of a local power plant there  
is a mosaic of pre-war tenement houses, paved streets and the hidden  
yards of nadodrze. today it is a fashionable place – it is here that 
young artists open their galleries and traditional handicraft shops.  
At every step, you can find small art galleries and murals.

kultura

39
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Sfera relaksu
A relaxation sphere

Sfera rozrywki
An entertainment sphere

12 central Park na Kępie Mieszczańskiej (0 min samochodem)

13 Ostrów tumski (8 min samochodem)

14 Park stanisława tołpy (8 min samochodem)

15 Bulwar Xaverego Dunikowskiego (7 min samochodem)

16 Bulwar Fizyków (4 min samochodem)

17 wyspa słodowa (7 min samochodem)

18 wyspa tamka (7 min samochodem)

19 wyspa Piasek (7 min samochodem)

20 Zatoka Gondoli (7 min samochodem)

21 Park juliusza słowackiego (7 min samochodem)

22 Ogród Botaniczny (5 min samochodem)

12 “central Park” at Kępa Mieszczańska (0 min. by car)

13 Ostrów tumski (8 min. by car)

14 stanisław tołpa Park (8 min. by car)

15 Xavery Dunikowski Boulevard (7 min. by car)

16 Physicists’ Boulevard (4 min. by car)

17 słodowa island (7 min. by car)

18 tamka island (7 min. by car)

19 Piasek island (7 min. by car)

20 Gondola Bay (7 min. by car)

21 juliusz słowacki Park (7 min. by car)

22 Botanical Gardens (5 min. by car)

23 Ulica Świdnicka (6 min samochodem)

24 stary Klasztor (6 min samochodem)

25 Puby i kawiarnie nadodrza (5 min samochodem)

26 naDworze Park i Bar (6 min samochodem)

27 Bary przy wyspie słodowej (7 min samochodem)

28 Marina topacz (5 min samochodem)

29 Ulica Króla władysława Łokietka (5 min samochodem)

23 Świdnicka street (6 min. by car)

24 Old Monastery (6 min. by car)

25 Pubs and cafés of nadodrze (5 min. by car)

26 naDworze Park and Bar (6 min. by car)

27 Bars on słodowa island (7 min. by car)

28 Marina topacz (5 min. by car)

29 Łokietka street (5 min. by car)
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Sfera relaksu
Atmo to azyl dla tych, którzy żyją pełnią miejskiego życia,  
ale cenią też kameralną przestrzeń i chwile wytchnienia  
w otoczeniu natury. Położony po sąsiedzku park niewątpliwie 
stanie się ulubionym miejscem spędzania wolnego czasu 
i prawdziwym rajem dla osób odpoczywających w sposób 
aktywny.

A relaxation sphere
Atmo will be a retreat for those who live a full city life and 
also appreciate intimate space and moments to relax  
in nature. the neighbouring park will become a favourite 
place to spend free time and a paradise for those who  
enjoy active leisure.

relaks

43



45

Sfera rozrywki
wystarczy 20 minut spacerem, by znaleźć się na starym 
Mieście. to serce wrocławia, które nigdy nie zasypia. 
niezliczone kluby, restauracje i kafejki pulsują tu życiem  
bez względu na porę. na starówce i jej obrzeżach 
funkcjonują też kina, galerie, teatry i sale koncertowe. 
to najbardziej rozrywkowa i jednocześnie najbardziej 
reprezentacyjna część miasta.

An entertainment sphere
just 20 minutes is enough to get to the Old town. 
this is the heart of wrocław that never sleeps. numerous 
clubs, restaurants and cafés teem with life day and night. 
in and around the old town there are cinemas, galleries, 
theatres and concert halls. this is the most entertaining  
and representative part of the city. 

rozrywka
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47



49

06

Mieszkania
Apartments

48

M i e s Z K A n i A



Mieszkanie 
dwupokojowe
Two-room apartment 

Mieszkanie 
jednopokojowe
Studio apartment 

Rysunek przedstawia przykładowy rzut mieszkania w danym 
typie oraz przykładową aranżację wnętrza. Urządzenia 
sanitarne i kuchenne oraz meble nie stanowią wyposażenia 
mieszkania. Rozmieszczenie urządzeń wskazuje lokalizację 
podejść instalacji. Powierzchnia została wyliczona zgodnie 
z normą isO 9836, a wymiary podano do ścian w stanie 
surowym – bez warstwy wykończeniowej.

Ściany konstrukcyjne  /  structural walls

Ściany niekonstrukcyjne  /  non-structural walls

the picture shows an exemplary layout of an apartment  
of a given type as well as an exemplary interior design. 
sanitary facilities, kitchen appliances and furniture are not 
included as standard equipment. the arrangement  
of devices indicates where plumbing and electrical points 
are installed. the surface is calculated according to isO 
9836 and dimensions are specified for walls in their raw 
state without a finishing layer.

NR
no.

NAZWA POMIESZCZENIA
Room name

POW.
Floor area

01.
Pokój dzienny
Living room

16,15 m2

02.
Łazienka
Bathroom

3,94 m2

03.
Przedpokój z aneksem kuchennym
Hallway with a kitchen annex 

5,22 m2

suma powierzchni pomieszczeń:
Floor area of all rooms:

25,31 m2

Powierzchnia pod ścianami działowymi:
Floor area between the partition walls:

0,50 m2

Powierzchnia użytkowa:
Usable floor area:

25,81 m2

B1. Balkon
B1. Balcony 

3,65 m2

NR
no.

NAZWA POMIESZCZENIA
Room name

POW.
Floor area

01.
Pokój dzienny z aneksem kuchennym
Living room with a kitchen annex

21,18 m2

02.
Łazienka
Bathroom

4,95 m2

03.
Przedpokój
Hallway 

6,45 m2

04.
Pokój
Room

11,36 m2

suma powierzchni pomieszczeń:
Floor area of all rooms:

43,94 m2

Powierzchnia pod ścianami działowymi:
Floor area between the partition walls:

0,84 m2

Powierzchnia użytkowa:
Usable floor area:

44,78 m2

B1. Balkon
B1. Balcony 

3,65 m2

Ściany konstrukcyjne  /  structural walls 

Ściany niekonstrukcyjne  /  non-structural walls



the picture shows an exemplary layout of an apartment  
of a given type as well as an exemplary interior design. 
sanitary facilities, kitchen appliances and furniture are not 
included as standard equipment. the arrangement  
of devices indicates where plumbing and electrical points 
are installed. the surface is calculated according to isO 
9836 and dimensions are specified for walls in their raw 
state without a finishing layer.

Rysunek przedstawia przykładowy rzut mieszkania w danym 
typie oraz przykładową aranżację wnętrza. Urządzenia 
sanitarne i kuchenne oraz meble nie stanowią wyposażenia 
mieszkania. Rozmieszczenie urządzeń wskazuje lokalizację 
podejść instalacji. Powierzchnia została wyliczona zgodnie 
z normą isO 9836, a wymiary podano do ścian w stanie 
surowym – bez warstwy wykończeniowej.

Mieszkanie 
czteropokojowe
Four-room apartment 

Mieszkanie 
trzypokojowe
Three-room apartment 

NR
no.

NAZWA POMIESZCZENIA
Room name

POW.
Floor area

01.
Pokój dzienny z aneksem kuchennym
Living room with a kitchen annex

24,09 m2

02.
Łazienka
Bathroom

5,50 m2

03.
Przedpokój
Hallway 

9,81 m2

04.
Pokój
Room

9,48 m2

05.
Pokój
Room

13,23 m2

suma powierzchni pomieszczeń:
Floor area of all rooms:

62,11 m2

Powierzchnia pod ścianami działowymi:
Floor area between the partition walls:

1,39 m2

Powierzchnia użytkowa:
Usable floor area:

63,50 m2

L1. Loggia
L1. Loggia

5,47 m2

NR
no.

NAZWA POMIESZCZENIA
Room name

POW.
Floor area

01.
Pokój dzienny z aneksem kuchennym
Living room with a kitchen annex 

30,43 m2

02.
Łazienka
Bathroom

5,92m2

03.
Przedpokój
Hallway 

13,82 m2

04.
Pokój
Room

15,32 m2

05.
Pokój
Room

7,26 m2

06.
Pokój
Room

10,31 m2

07.
Toaleta
toilet

1,86 m2

suma powierzchni pomieszczeń:
Floor area of all rooms:

84,92 m2

Powierzchnia pod ścianami działowymi:
Floor area between the partition walls:

1,59 m2

Powierzchnia użytkowa:
Usable floor area:

86,51 m2

B1. Balkon
B1. Balcony 

3,65 m2

B2. Balkon
B2. Balcony 

3,65 m2

Ściany konstrukcyjne  /  structural walls 

Ściany niekonstrukcyjne  /  non-structural walls

Ściany konstrukcyjne  /  structural walls 

Ściany niekonstrukcyjne  /  non-structural walls
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Nowy wymiar
budownictwa
A new dimension  
of construction 
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EiffagePasją Eiffage jest  
tworzenie piękna Eiffage’s passion is to create beauty

Synergia branż Synergy of sectors 

Projekty realizowane przez eiffage odznaczają się innowacyjną technologią, rozmachem inwestycji, 
precyzją szczegółu. Świadczą o tym między innymi szklana piramida Luwru, La Défense (wielki 
Łuk), gmach opery w sydney, futurystyczny budynek Louis Vuitton w Paryżu, ale też najwyższy  
na świecie wiadukt Millau we Francji. w Polsce w ciągu 30 lat działalności eiffage zrealizowało 
prawie 700 inwestycji. w samym wrocławiu firma znana jest z generalnego wykonawstwa takich 
obiektów jak OVO z hotelem Doubletree by Hilton, apartamentowca thespian czy Angel care –  
obecnie Rezydencji na Dyrekcyjnej. jako deweloper eiffage immobilier może pochwalić się  
budową apartamentów Villa sadyba w warszawie, inwestycji Dom przy Źródle w starym Podgórzu  
w Krakowie oraz stalowa 27 – nowoczesnej kamienicy w sercu stołecznej nowej Pragi.

characteristic features of projects carried out by eiffage include innovative technology,  
large-scale investments, and precise details. examples include the glass pyramid at the Louvre, 
the Grande Arche de la Défense, the sydney Opera House, the futuristic Louis Vuitton 
building and the world’s highest viaduct in Millau. in over 30 years of operations in Poland, 
eiffage has completed almost 700 investments. in wrocław the company is known for being 
the general contractor of such properties as the Doubletree by Hilton Hotel in OVO and the 
thespian and Angel care (now known as the Dyrekcyjna Residence) apartment buildings.  
As a developer, eiffage immobilier may boast about the Villa sadyba apartments in warsaw,  
the Dom przy Źródle investment in stare Podgórze in Kraków, and stalowa 27 – a modern 
tenement house in the heart of nowa Praga in warsaw.

w Polsce model działalności eiffage opiera się na ścisłej współpracy na linii: deweloper – 
generalny wykonawca. inwestycje mieszkaniowe, na wynajem czy nieruchomości komercyjne  
to obszary, w których eiffage immobilier Polska, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, realizuje 
różne projekty – począwszy od fazy koncepcyjnej, prowadząc je przez kolejne etapy, aż po ich 
finalizację. Podmiotem wykonawczym wszystkich inwestycji jest eiffage Polska Budownictwo, 
generalny wykonawca usług budowlanych, wyspecjalizowany w kompleksowym budownictwie 
obiektów kubaturowych: biurowych, handlowych, hotelowych, mieszkaniowych, przemysłowych  
i sportowych.

in Poland, the operating model of eiffage relies on close cooperation between the Developer 
and the General contractor. Residential investments, investments for rent or commercial 
properties are areas in which eiffage immobilier Polska – relying on its know-how and 
experience – carries out projects from conception to completion. All the investments are 
contracted to eiffage Polska Budownictwo, a general building contractor specialised in the 
comprehensive construction of office, commercial, hotel, residential, industrial and sports 
facilities. 
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Przedstawione w niniejszym folderze symulacje i elementy 
graficzne odzwierciedlają planowaną skalę, charakter 
budynków i wnętrz oraz zagospodarowanie terenu. 
Ostateczny kształt inwestycji, jej wyposażenie, kolorystyka 
oraz użyte materiały mogą ulec zmianie. niniejszy folder nie 
stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. szczegółowe 
informacje dotyczące Atmo są dostępne w biurze sprzedaży 
inwestycji.

copyright © eiffage immobilier Polska

www.atmo-sfera.pl

the visualizations and graphical elements presented in this 
leaflet reflect the planned scale and use of the buildings, 
interiors, and site layout. the overall look of the investment, 
details of equipment, colours and materials used may be 
modified. this leaflet is not a business proposal within the 
meaning of the applicable laws. Detailed information on 
Atmo is available at the investment sales office.

copyright © eiffage immobilier Polska

www.atmo-sfera.pl



Biuro sprzedaży  /  Sales Office 
ul. Dmowskiego 3 lok. U1
50-203 wrocław

tel.: +48 664 135 000
e-mail: atmo@eiffage.com
www.atmo-sfera.pl

eiffage immobilier Polska sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 28
02-672 warszawa
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