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Cyprysowe Osiedle to kompleks czterech nowoczesnych i bar-
dzo klimatycznych budynków zlokalizowanych na Osiedlu Pa-
derewskiego w Katowicach. Na naszym ogrodzonym i dozoro-
wanym osiedlu znajduje się 75 mieszkań o powierzchni od 43 
do 133 m2. W swojej ofercie posiadamy zarówno mieszkania 
w stanie deweloperskim, jak i mieszkania w pełni wykończone 
i wyposażone. Dla komfortu mieszkańców Cyprysowego Osie-
dla w każdym z budynków znajduje się wysokiej klasy winda, 
która ułatwi komunikację i pozwoli na wygodne przemieszcza-
nie się między mieszkaniem a komórkami lokatorskimi i miejsca-
mi parkingowymi w podziemnym wielostanowiskowym garażu. 

  Spokojna okolica z dużą ilością zieleni
- bliskie sąsiedztwo Doliny Trzech Stawów

  Ciche miejsce w centrum Katowic
Kameralne i nowoczesne osiedle w samym centrum Katowice

  Lokalizacja w najlepiej skomunikowanej dzielnicy Katowic
- sąsiedztwo autostrady A4 i trasy Bielsko- Warszawa

 Niskie koszty utrzymania
 Ogrodzony teren z całodobowym nadzorem
 Parkingi podziemne
 komórka lokatorska gratis
 ceny od 5200 za mkw

Cyprysowe Osiedle 
ul. Paderewskiego 47,49,51,53, 40-283 Katowice

sprzedaz@cyprysoweosiedle.pl
Tel 501 338 364

www.cyprysoweosiedle.pl

Jednym z największych atutów mieszkań poza ich oryginalnymi 
układami są balkony, które osiągają powierzchnię do 20 m2 oraz 
zielone tarasy o powierzchni 20-25 m2 przynależne do lokali zlo-
kalizowanych na parterze. Wysokiemu standardowi wykończe-
nia osiedla towarzyszą jedne z najniższych kosztów utrzymania 
w sąsiedztwie. Uroku nowym mieszkaniom dodaje również 
okolica. Są to przede wszystkim tereny parkowo – leśne, a także 
zachwycający swoim pięknem Katowicki Park Leśny określany 
również mianem Doliny Trzech Stawów. Nowe apartamenty 
na pewno ucieszą niejednego, wymagającego mieszkańca, dlate-
go zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
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Śląsk

Ważnym atutem Katowic 
jest przyjazna komunikacja 
miejska. Zaś położenie przy 
autostradzie A4 i rozwinięta 
sieć dróg wewnętrznych 
umożliwiają sprawne prze-
mieszczanie się pomiędzy 
miastami Śląska.
 
Kameralne inwestycje
W Katowicach najwięk-
szym wzięciem cieszą się 
kameralne inwestycje (do 
50 mieszkań) lub wielkie 
kompleksy (ponad 150 
lokali). Tego typu inwe-
stycje stanowią ponad 
połowę oferty na śląskim 
rynku mieszkaniowym. 
W Katowicach, podobnie 
jak w Krakowie i wielu 
innych śląskich miastach 
największy popyt jest 
na niewielkie dwu- i trzy-
pokojowe mieszkania. 
Średnia cena nowego 
mieszkania Katowicach 
to 5100 zł za metr 
kwadratowy. 
Najchętniej są kupowane 
mieszkania w Śródmieściu.  
W tej lokalizacji za metr 

Katowicka Strefa 
Ekonomiczna, bli-
skie sąsiedztwo 

lotnisk międzynarodowych 
– to zachęca firmy do inwe-
stowania w Katowicach. 
Razem z korporacjami poja-
wiają się nowi mieszkańcy 
– Katowice co roku zyskują 
ich kilka tysięcy. Pracownicy 
korporacji chętnie kupują 
nowe mieszkania. Sporo 
mieszkań w Katowicach, 
podobnie jak w Warszawie, 
jest kupowanych także 
w celach inwestycyjnych.

Zalety Katowic
Mieszkańcy regionu, 
jeśli nie znajdą pracy 
na Śląsku, mogą poszukać 
jej w Krakowie. Jednak 
dogodny dojazd sprawia, 
że nie muszą przenosić 
się do Małopolski. Ceny 
mieszkań w stolicy Śląska 
są bardzo konkurencyjne 
w stosunku do cen innych 
większych miast Polski, 
zwłaszcza pobliskich 
Krakowa i Wrocławia. Dzieje 
się tak, bo Katowice nie mają 

Warto zainwestować  
w mieszkanie w Katowicach
W stolicy województwa śląskiego i w całym regionie buduje się coraz więcej mieszkań. Dzieje 
się tak, bo rośnie liczba firm, które wybierają Katowice na swoją siedzibę lub otwierają tu swoje 
oddziały. Rozwój miasta przekłada się na rynek mieszkaniowy.

prestiżowych lokalizacji, 
a podaż mieszkań na rynku 
wtórnym jest dość duża. 
Katowice oferują za to dużo 
zielonych terenów, które 
stanowią atrakcyjne oto-
czenie dla nowych inwestycji 
mieszkaniowych. 
Sporym atutem Katowic jest 
duża liczba wyższych uczelni 
– jest tu ich aż 18. Miasto 
charakteryzuje się też naj-
bogatszą na Śląsku ofertą 
kulturalno-rozrywkową. 
Międzynarodowe Centrum 
Kongresowe, Muzeum 
Śląskie, Teatr Śląski, Hala 
Widowiskowo-Sportowa 
„Spodek” to miejsca, które 
zapewniają atrakcje przez 
cały rok. To w Katowicach 
odbywają się słynne festi-
wale – np. Światowe Dni 
Muzyki Współczesnej, 
Festiwal Filmów Kulturowych 
czy Międzynarodowy 
Festiwal Teatrów Lalek 
„Katowice dzieciom”. 
Ze względu na unikalny, 
poprzemysłowy charakter 
miasta, prężnie rozwija się 
tu turystyka kulturowa.

zapłacimy 4072 zł/m². 
Bardzo liczną ofertę miesz-
kaniową ma też okolica 
Doliny Trzech Stawów 
oraz dzielnice: Osiedle 
Tysiąclecia, Ligota, 
Bogucice i Piotrowice. 
Od lat najtańszym rejonem 
miasta są Szopienice. 
Tutaj cena metra kwadra-
towego to średnio 3100 
zł. Najdroższe mieszkania 
w Katowicach znajdują się 
na Kostuchnie, Brynowie 
oraz na Załężu.

Trudniej o kredyt
Mimo wielkiej awantury 
o kredyty we frankach, ich 
właściciele wciąż są w naj-
lepszej sytuacji. Jednak 
kredyt w walucie obcej 
– frankach, euro czy np. 
jenach obecnie dostaną 
tylko ci, którzy w tej walucie 
zarabiają. Pozostałe 
osoby mogą liczyć jedynie 
na pożyczki złotówkowe.
Kredyt dostaniemy najwyżej 
na 85 proc. wartości nie-
ruchomości, która będzie 
zabezpieczeniem spłaty 
długu. W przyszłym roku 
te zasady jeszcze zostaną 
zaostrzone, bo nasz wkład 
własny będzie musiał 
wynieść co najmniej 20 proc. 
Jeśli nie mamy wkładu 
własnego, to nie oznacza, 
że mamy szans na kredyt. 
Banki oferują szereg kre-
dytów i pożyczek, które 
pomogą nam go pokryć.
Nie musimy już naszego 
kredytu ubezpieczać za 
pośrednictwem banku, który 
nam go udziela. Możemy 
sami poszukać ciekawej 
polisy w jednym z towa-
rzystw ubezpieczeniowych.
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Kraków

kraczały 5 tys. zł/m². Najmniej 
zaś było luksusowych aparta-
mentów, których ceny sięgały 
powyżej 9 tys. zł – 2 proc.
Najdrożej tradycyjnie 
jest na Starym Mieście. 
Tu średnia cena metra miesz-
kania jest wyższa niż 10 
tys. zł. Między 7 a 9 tys. zł 
za metr kwadratowy trzeba 
było zapłacić za mieszkanie 
na Zwierzyńcu, Krowodrzy 
i Grzegórzkach. Nieco tańsze 
mieszkania pojawiały się 
na Bronowiczach, Podgórzu, 
Dębnikach, Prądniku 
Białym i Czerwonym oraz 
w Łagiewnikach. Mieszkania 
w cenach 5-6 tys. za metr 
kwadratowy kupimy w Nowej 
Hucie i na Podgórzu. 
Najtańsze mieszkania, poniżej 
5 tys. zł za metr kwadratowy, 
oferowano na Wzgórzach 
Krzesławickich.

Najpopularniejsze 
dwu- i trzypokojowe
W Krakowie najchętniej 
kupowane są niewielkie 
mieszkania dwu- i trzypo-
kojowe. I takich lokali jest 
najwięcej w ofercie na rynku 

Wysoka cena jest 
związana z dużą 
atrakcyjnością 

mieszkania w Krakowie. 
Mieszkańcy nie chcą opusz-
czać tego miasta, zaś 
przyjezdni chętnie tu inwe-
stują z uwagi na niezwykły 
klimat Krakowa i jego urodę. 
Nie bez znaczenia jest 
doskonała oferta kulturalna 
i liczne uczelnie wyższe (10 
publicznych i 13 niepublicz-
nych szkół wyższych kształci 
ponad 180 tys. osób). 
Kraków ma też korzystne 
położenie geograficzne 
i lotnisko.

Najwięcej mieszkań 
na Podgórzu
Przez pięć ostatnich 
lat w Krakowie oddano 
w sumie ponad 32,5 tys. 
mieszkań. W tym samym 
okresie rozpoczęto budowę 
ponad 47,3 tys. kolejnych 
– podaje Krakowski Rynek 
Nieruchomości, wydaw-
nictwo Wydziału Rozwoju 
Miasta krakowskiego 
magistratu.
W samym tylko 2015 roku 

Krakowskie mieszkania w cenie
Mieszkania w Krakowie, obok tych z Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu,  
należą do najdroższych w Polsce. Deweloperzy wyceniają swoje inwestycje  
średnio od 5 tys. zł do 7 tys. zł za metr kwadratowy.

rozpoczęto budowę 10 942  
mieszkań, czyli ponad 
18 proc. więcej niż przed 
rokiem i ponad 26 proc. 
więcej niż w 2013 roku. 
Według danych por-
talu Dominium.pl pod 
koniec grudnia 2015 roku 
najwięcej inwestycji ofero-
wano na terenie Podgórza. 
Stanowiły one 41 proc. 
wszystkich krakowskich 
inwestycji. Ta dzielnica już 
kolejny rok jest ulubionym 
rejonem deweloperów. 
Około 30 proc. mieszkań 
oferowano na Krowodrzy, 
w Śródmieściu – 16 proc. 
mieszkań, zaś w Nowej 
Hucie 12 proc.
 
Duży wybór,  
wysokie ceny
Ceny oferowanych mieszkań 
najczęściej mieściły się 
w przedziale od 5 do 7 tys. 
zł za metr kwadratowy. 
Mieszkań o wyższym stan-
dardzie i cenie od 7 do 9 tys. 
zł za metr kwadratowy było 
tylko ok. 16 proc. Jeszcze 
mniej oferowano mieszkań 
tanich, których ceny nie prze-

pierwotnym. Pod koniec 
grudnia 2015 roku miesz-
kania dwupokojowe stanowiły 
ponad 48 proc. całkowitej 
struktury mieszkań, zaś lokale 
z trzema pokojami – prawie 
32 proc. Lokale jednopo-
kojowe stanowiły 12 proc. 
oferty rynkowej, zaś lokale 
czteropokojowe i większe – 
zaledwie 10 proc. 
Pod koniec 2015 roku w kra-
kowskiej ofercie najwięcej 
było mieszkań od 40 do 60 m². 
Mieszkania o takim metrażu 
stanowiły ponad 55 proc. 
wszystkich wystawionych 
na sprzedaż lokali. Chętnie 
kupowane są także lokale 
o mniejszym metrażu, od 30 
do 40 m², oraz od 60 do 70 m². 
Deweloperzy oferowali także 
niewielkie lokale, poniżej 
30 m² (4 proc.). Niewiele, bo 
12 proc. oferty, było także 
mieszkań o metrażu większym 
niż 70 m².
Warto zauważyć, że dewe-
loperzy, idąc za potrzebami 
klientów, oferują coraz 
więcej mieszkań mniejszych 
40-50 m², kosztem liczby 
lokali o większym metrażu 
od 60 do 80 m². Więcej jest 
też lokali dwupokojowych, 
a mniej trzypokojowych 
niż w poprzednich latach. 
Wiąże się to z większą trud-
nością w uzyskaniu kredytu 
mieszkaniowego.
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Reklama

wyślij SMS na nr 7142 z hasłem KATALOG 15
koszt sms 1,23 z VAT

Ponad 800 projektów domów na projekty.murator.pl

Zamów BE ZPŁATNY Katalog
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CeraWall
Woda nie może odpływać  
w bardziej elegancki sposób

Wirex Sp. z o.o.
Generalny przedstawiciel firmy 

Dallmer GmbH & Co. KG Sanitärtechnik w Polsce
www.dallmer.pl

wirex_1.indd   1 2016-08-25   14:12:19



simplehouse.indd   1 2016-08-25   11:49:08



Schody
fo

t.
 z

le
m

schodowych różniących 
się przeznaczeniem, 
a w konsekwencji – aran-
żacją. Główne schody 
najczęściej pełnią 
funkcję reprezenta-
cyjną. Jeśli  pozwalają 
warunki – projektuje się 
je z rozmachem, bywa, 
że niewspółmiernym 
do potrzeb. Mają przy-
ciągać wzrok. Schody 
prowadzące na kolejne 
kondygnacje, leżące 
w strefie prywatnej np. 
na strych lub do piw-
nicy przeznaczone są 
właściwie tylko dla oczu 
mieszkańców.  
Nadal dbamy o ich 
estetykę, jednak pierw-
szeństwo mają inne 
względy. 

Schody wiodą nas 
na kolejne poziomy. 
Aby dobrze reali-

zowały swoją funkcję, 
projektowane są zgodnie 
z szeregiem zasad i norm 
budowlanych. W zakresie 
designu jednak nie ogra-
nicza nas nic. Możemy 
wybierać wśród licznych 

Schody wewnętrzne
Klatka schodowa to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia wnętrza.  
Może być dyskretnym uzupełnieniem stylu całości, wtapiając się w aranżację pomieszczenia. 
Jednak zaprojektowana „z pazurem” dobrze spełni rolę dominanty w przestrzeni.

reklama

kształtów biegu oraz 
wykorzystywać różne 
materiały konstrukcyjne 
i wykończeniowe.

Funkcja determinuje 
wygląd
Nawet wewnątrz jed-
nego domu spotkać 
możemy kilka klatek 

Trwałość 
i bezpieczeństwo
Są niezwykle istotne, 
ponieważ ze schodów 
korzystamy z dużą czę -
stot l iwością.  Nie ma 
tu miejsca na ryzyko,  np. 
niestabi lnej  konstrukcj i 
czy śl iskiej  nawierzchni. 
Ważna jest  też jakość 
materiałów – zarówno 
w szkielecie,  jak i  okła -
dzinowych. Od nich 
zależy trwałość na  lata. 
Dbając o wygodę użytko -
wania zwracajmy również 
uwagę na parametry 
schodów, takie jak:  wyso -
kość stopni czy szerokość 
biegu. Od nich zależy 
komfort  codziennego 
użytkowania.

Anna Raciniewska.

SCHODY DREWNIANE-MŁYNARSKIE 
DUŻY WYBÓR MODELI 
 - BARDZO NISKIE CENY!!!

uL. Wadowicka 86
32-551 Jankowice
tel  33 84 12 559
e-mail schody@sowosz.pl www.sowosz.pl

TARTAK: - więźby  dachowe
 - tarcica 
 - impregnacja
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Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Zlem Sp. z o.o.
ul. Węglowa 4, 44-268 Jastrzębie Zdrój,  
tel./faks 32 471 46 67, tel. 032 473 00 18, tel. kom. 602 475 339 
www.zlem.pl, e-mail: zlem@zlem.pl
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Kształt, rodzaj i wielkość 
deszczułek oraz kolor 
drewna umożliwiają skom-
ponowanie wielu wzorów.
 
Szachownica 
na podłodze
Mozaika parkietowa to płyty 
składające się z niewiel-
kich drewnianych sztabek, 
które ułożone są na synte-
tycznej siatce. Elementy 
mozaikowe mają grubość 
8 mm, szerokość poje-
dynczej płytki to od 20 do 
25 mm, zaś długość – 120 
do 165 mm. Podstawowym 
gatunkiem drewna jest 
drewno liściaste, czyli dąb 
i buk. Z mozaiki układa się 
szachownicę, zwykle równo-
legle do ściany.

Parkiet jest trwałą 
i twardą podłogą. 
Daje duże możliwości 

aranżacyjne.

Najlepszy z dębu 
i jesionu
Parkiet to lite deszczułki 
posadzkowe. Wytwarza 
je się z różnych rodzajów 
drewna liściastego – dębu, 

Podłoga drewniana
Parkiet, mozaika czy deska lita 
Drewniana podłoga to doskonałe rozwiązanie do każdego wnętrza.  
Ma naturalny wygląd i ponadczasowy charakter. Można ją także odnawiać.

reklama

buku, jesionu czy brzozy. 
Najlepsze parametry 
techniczne posiada par-
kiet dębowy i jesionowy. 
Poszczególne deszczułki 
są zaopatrzone w profile 
łączeniowe. Deszczułki 
mają grubość 15 bądź 
22 mm, szerokość 50, 60 
i 70 mm, natomiast dłu-
gość od 250 do 500 mm.

Supertrwała deska
Deski lite, czyli 
tzw. podłogę białą, 
wykorzystuje się w aran-
żacjach zarówno w stylu 
rustykalnym, jak i mini-
malistycznym. Stosuje 
się tu wyselekcjono-
wane drewno, bez sęków 
i wad. Najpopularniejsze 
jest drewno iglaste oraz 
egzotyczne, odpor-
niejsze na ścieranie 
i wilgoć. Grubość deski 
może zaczynać się 
już od 15 mm w przy-
padku, kiedy kleimy całą 
powierzchnię do równego 
podkładu. Jeśli mocu-
jemy ją do legarów, musi 
mieć co najmniej 25 mm 
grubości. 
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WiFi
inteligentne

ODSZRANIANI E
auto RESTA RT CICHA prac a

www.gree.pl
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