IDEALNA
LOKALIZACJA
NOWE TORPO to osiedle, które powstaje przy
ul. Żwirki Wigury 55, w toruńskiej dzielnicy
Chełmińskie Przedmieście.
Inwestycja spełni wszelkie potrzeby współczesnego
mieszkańca miasta. Atrakcyjna lokalizacja zapewni
codzienny komfort życia poprzez łatwy dostęp
do bogatej infrastruktury, sklepów, usług, szkół,
przedszkoli, placówek medycznych oraz bogatej
oferty kulturalnej i rozrywkowej. Blisko stąd do
toruńskiej Starówki oraz wielu innych atrakcji kulturalnych.
Jednocześnie położenie osiedla w spokojnej części
nieopodal centrum Torunia spełni oczekiwania osób
poszukujących chwili wytchnienia.
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Praktykujemy wcześniejsze umawianie terminu spotkania.
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O INWESTYCJI

Odbiór kluczy Październik 2022

Cena za m2 7000-8200 brutto

Stanowiska postojowe w hali garażowej
od 23000 brutto

Nowoczesne, cichobieżne windy
w każdej klatce schodowej

Mieszkania już od 28 m2

Osiedle ogrodzone, videodomofony

Podziemne hale garażowe, również dla aut z LPG

Balkony, tarasy oraz ogródki

Rolety zewnętrzne w każdym
mieszkaniu

Komórki lokatorskie

Plac zabaw

Doskonała lokalizacja, blisko centrum miasta

Okna III szybowe

Budynek i teren wokół przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

HISTORIA
Osiedle NOWE TORPO zawdzięcza swoją nazwę
lokalizacji inwestycji. W 1947 roku otwarto tu Zakład
Przemysłu Odzieżowego „TORPO”. W szczytowym
okresie rozwoju zakładu, zatrudniał ponad 1000 osób.
Szanujemy historię tego miejsca, zakładu, a przede
wszystkich ludzi z nim związanych.
To przecież całe rodziny toruńskich szwaczek. Teraz przy
ul. Żwirki i Wigury 55 my będziemy szyć, ale już nie
garnitury, tylko mieszkania na miarę.

Osiedle składać się będzie z 4 atrakcyjnie
zaprojektowanych segmentów mieszkaniowych,
których wysokość sięga od 2 do 4 pięter. Duże
okna zapewnią doskonałe doświetlenie każdego
mieszkania, a przestronne balony i loggie staną się
indywidualnym miejscem wypoczynku.
Warto podkreślić, że w ofercie poza mieszkaniami
pojawią się również lokale usługowe, dzięki temu
wszystko znajdować się będzie w zasięgu ręki.
NOWE TORPO to nowoczesność i funkcjonalność.
Wspólnie z pracownią architektoniczną DOMINO
zadbaliśmy, by zarówno części wspólne, jak i układy
poszczególnych mieszkań, charakteryzowały się
ergonomią użytkowania.
Wysoka jakość projektu oraz atrakcyjny design
inwestycji sprawiają, że NOWE TORPO to doskonały
przykład nieruchomości o atrakcyjnej wartości
inwestycyjnej, która z czasem będzie jedynie
pomnażała generowane zyski.

