TERAZ TY TWORZYSZ HISTORIĘ...

Osiedle Stara Cegielnia

www.osiedlestaracegielnia.com.pl

to koncepcja nowoczesnego osiedla
mieszkaniowego położonego w zacisznym
terenie miasta Aleksandrów Kujawski, które
po wieloletnim uśpieniu, zaczyna się rozwijać.
Powstają tu nowoczesne osiedla, a także
innowacyjne parki miejskie z atrakcjami nie
tylko dla najmłodszych. Pozornie małe miasto
zapewnia mieszkańcom komfort oraz dostęp
do ważnych dla codziennego życia miejsc
handlowo-rekreacyjnych.

prestiż
komfort
wygoda...
Osiedle Stara Cegielnia zaprojektowane zostało jako
kompleks ośmiu nowoczesnych budynków
mieszkalnych, o zróżnicowanej wysokości. Wszystkie
mieszkania posiadają funkcjonalny układ przestrzenny
oraz przestronne balkony z widokiem na zieloną
panoramę miasta.
Szeroki wachlarz wyboru mieszkań sprawia, że
każdy klient znajdzie mieszkanie dostosowane do
własnych, indywidualnych potrzeb.

NOWOCZESNA ARCHITEKTURA

Osiedle komponuje się z miejską zielenią, która stanowi idealny
terenem rekreacji i aktywnego wypoczynku dla każdego. Blisko
położony las oraz malowniczy zespół parkowo-pałacowy sprzyja
rodzinnym spacerom oraz wycieczkom rowerowym. Wszechobecna
zieleń pozwala oderwać się od trosk dnia codziennego i oddychać
świeżym powiewem powietrza.
Osiedle stworzy idealną przystań dla osób ceniących
sobie ciszę i bezpośredni kontakt z naturą.

RELAKS I WYPOCZYNEK

wyjątkowa
przestrzeń...

Stara Cegielnie, to prestiżowa inwestycja realizowana na terenie dawnej Parowej Cegielni
„ALEKSANDRÓW” w historycznej części miasta Aleksandrów Kujawski. W XX wieku
nowoczesna cegielnia parowa była największą dumą miasta oraz ówczesnego właściciela
Edwarda hr Mycielskiego-Trojanowskiego. Dzięki odrestaurowanej architekturze,
zachowanemu kominowi, stanowiącemu centrum osiedla, a także industrialnemu
wyglądowi budynków, mieszkańcy będą mogli poczuć klimat dawnego miasta
Aleksandrowa Kujawskiego.
Zaprojektowane osiedle swoją architekturą nie tylko nawiązuję do przeszłości, ale przede
wszystkim wprowadza do przestrzeni miasta powiew nowoczesności, gdzie każdy z
mieszkańców będzie mógł tworzyć nową, własną historię.
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BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
Archi-Tec Projekty
ul. Wojska Polskiego 31B
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 54-282-36-11
tel. kom. 796-277-806
godz. otwarcia:
pn-pt 7.00-15.00
sob. 8.00-13.00

www.osiedlestaracegielnia.com.pl

To co najważniejsze w zasięgu ręki...

600 m
miejskie
centrum kultury

950 m
przychodnia
szpital

750 m
szkoła
podstawowa

250 m
przedszkole

700 m
PKP/ PKS

600 m
poczta

350 m
kościół

600 m
centrum
miasta

