


Zakochaj się w codziennej prozie życia pisanej jednak
poetyckim połączeniem wolnego czasu, mnóstwa zieleni
i własnej cichej enklawy w dużym mieście. Rozwijająca się
część Poznania i niezliczone tereny rekreacyjne wokół
Twojego nowego miejsca do życia — połączenie najlepsze
z możliwych.

LITERATURA I NATURA -
POŁĄCZENIE IDEALNE

POŁĄCZENIE IDEALNE



WYGODA NA CO DZIEŃ

Na osiedle Literatura, przy ul. Literackiej w Poznaniu,
złożą się 4 niskie, kameralne budynki z ogródkami
na parterze lub balkonami i tarasami na wyższych
piętrach. Oddalenie od ulicy i przestrzenie pomiędzy
budynkami sprawią, że będzie tu wyjątkowo cicho.

Dodatkowo przestrzenie wspólne wzbogacone zostaną
miejscami spotkań, budującymi międzysąsiedzkie relacje,
z placem zabaw oraz strefą handlową, dzięki czemu
najpilniejsze codziennie potrzeby będzie można załatwić
„na osiedlu”.



PLAN OSIEDLA



Wewnętrzny
plac zabaw

Kameralne,
nowoczesne osiedle

Części wspólne
pełne zieleni

Tylko
4 niskie budynki

Podziemna hala
garażowa

OSIEDLE DLA WASZEJ LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI

Przecież chodzi o dobre miejsce do mieszkania. Dobre miejsce
do rozwoju Waszych rodzin i Was samych. Nowy dom, nowe miejsce
do życia. Realizacja nowych i starych planów. Piszcie własną historię
w otoczeniu kameralnej zabudowy. 

Parkuj samochód w idealnych warunkach, gdzie nie będzie potrzeby
odśnieżania zimą, a latem temperatura nie będzie przeszkadzać.
Spotkaj się z sąsiadami w wewnętrznych, społecznych miejscach pełnych
ławek i zieleni. Przystańcie na chwilę. Porozmawiajcie o życiu.

PLAN OSIEDLA



MIESZKAJ W MIEJSCU, 
GDZIE INNI CHCĄ SPĘDZAĆ URLOP

Tylko tyle zajmie Ci dotarcie do miejsca,
gdzie inni chcieliby wypoczywać na urlopie.

W zasadzie w tym czasie załatwisz wszystkie
Twoje potrzeby w pobliżu Literatury.

Strzeszyn, jedno z najbardziej zielonych i malowniczych miejsc w Poznaniu —
pełne możliwości relaksu. Wsiądź na rower, załóż rolki, wskocz w biegowe buty
i zaplanuj trasę tak, by poćwiczyć na miejskiej siłowni lub pograć w siatkówkę
plażową nad Jeziorem Strzeszyńskim lub Jeziorem Rusałka. Z domu będziesz
mieć tam mniej niż 10 minut.

LOKALIZACJA

5 MIN

10 MIN

Nie zapominaj też o codzienności — przedszkola, szkoły, komunikację
miejską prosto do centrum, liczne sklepy — to wszystko znajdziesz
w zasięgu maksymalnie kilku minut spacerem lub jazdy samochodem.



Kilka jezior, pomosty na romantyczne wypady, mały rejs
łódką, kolacja w restauracji nad jeziorem. Spędzajcie
czas razem, spędzajcie czas rodzinnie. Weźcie psa
na spacer, poznawajcie okolicę każdego dnia na nowo.
Gdzie się nie ruszycie, wszędzie towarzyszyć Wam
będzie śpiew ptaków, hektary lasów i łąk, a wraz z tym
mnóstwo atrakcji dla Was i dla Waszych najbliższych.

BLISKO NATURY,
BLISKO SIEBIE

LOKALIZACJA

Zostań częścią rozwijającej się dzielnicy Poznania, gdzie
jedynym Twoim zmartwieniem będzie, gdzie dziś spędzić
wolny czas — czy u siebie, czy wśród natury w okolicy
Twojego nowego domu.



Sklepiki 
i usługi na osiedlu

Cichobieżne windy
w każdym budynku

Duże balkony
i ogródki

ZALETY CAŁEGO OSIEDLA

Najważniejsze są Wasze „4 kąty”, ale równie ważna jest przestrzeń do relaksu.
Tej w mieszkaniach Literatury nie zabraknie - do każdego zaprojektowaliśmy bowiem bardzo
duże balkony - nawet 17 m2 dodatkowego, prywatnego miejsca do odpoczynku po ciężkim dniu
czy zabawy z najmłodszymi członkami rodziny. Wszystko w otoczeniu zieleni i świeżego
powietrza, a to nie koniec zalet Literatury.

 
Zabrakło przypraw do rodzinnego obiadu? 2 minuty i jesteś w osiedlowym sklepiku,
a przy większych potrzebach - tuż za rogiem masz 2 większe markety.

ZALETY OSIEDLA



1

5

LICZY SIĘ UŚMIECH KAŻDEGO MIESZKAŃCA

Znacie już zalety całego osiedla i okolicy. Czas zerknąć do Waszej
przyszłej oazy spokoju. Znajdziecie tu miejsce na rodzinny start
w kameralnych 2-pokojowych mieszkaniach, ale także duże,
ponad 80-metrowe, 4-pokojowe lokum dla większych rodzin.
Zróżnicowanie metraży pozwoli znaleźć Wam idealny przyszły dom.



1-4
pokoje

32-86 m²
powierzchni

Nawet 17 m²
balkonów

Ogródki i tarasy
na parterze

WYBIERZ SWOJE
IDEALNE MIESZKANIE
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MIESZKANIE 55,46 M² - RODZINNE I WYGODNE

2

3

2

4

1

MIESZKANIE 43,62 M² - DLA PAR NA POCZĄTEK



Spokój, cisza, odpoczynek. Wiemy co dla Was dobre, sami chcielibyśmy tak
mieszkać. W mieszkaniach osiedla Literatura znajdziecie zatem rozwiązania, które
stosowane są z powodzeniem w budynkach klasy premium. Trzyszybowe okna o
wysokich parametrach, przegrody dodatkowo wygłuszające mieszkania i rozkłady -
z przemyślanym umiejscowieniem kaloryferów i wieloma wnękami na szafy. Tak, by
nie tracić niepotrzebnych przestrzeni.

Duży wybór
metraży

Mieszkania dla
singli, par i rodzin

Ustawne
pokoje

Przemyślane
umiejscowienie
kaloryferów

Okna o wysokich
parametrach

Liczne wnęki
na szafy

DAJEMY CI WIĘCEJ PRZESTRZENI I SPOKÓJ

PRZESTRZEŃ I SPOKÓJ



BEZPIECZNE MIEJSCE ZABAW
DLA WASZYCH POCIECH

Każdy rodzic wie, że nie ma nic lepszego niż
najmłodsi, którzy mają miejsce do zabaw. Dzięki
dodatkowym przestrzeniom do mieszkań, i dzieciaki,
i czworonożni przyjaciele, będą mieć sporo miejsca
do zabaw. Dla Was to miejsce na spokojne poczytanie
książki. I znów te śpiewające ptaki za oknem.

BEZPIECZEŃSTWO



Części wspólne zaprojektowane w praktycznych
kolorach ziemi dopełnią pożądany efekt całości -
bliskości z naturą. Rośliny, ażurowe elementy
na klatkach schodowych będą witać Was i Waszych
gości w wyjątkowych wnętrzach Literatury.

KORYTARZE W KOLORACH ZIEMI

DESIGN



Gary Snyder
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