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UCHYLAJÑC DRZWI DO PI¢KNIE
URZÑDZONEGO ÂWIATA...
Rozmowa z El˝bietà Moszkowskà-Kowalew, Prezesem Euro-Dom Sp. z o.o. Wroc∏aw

W

itam Paƒstwa u progu
dwóch ekskluzywnych
inwestycji apartamentowych we Wroc∏awiu.
Rezydencji Leopoldinum - wyjàtkowego, bogatego budynku,
intrygujàcego detalami, przypominajàcego klimatem kamienice XVI dzielnicy Pary˝a i jednoczeÊnie zaskakujàcego nowoczesnymi rozwiàzaniami technicznymi oraz
Aparatamentów Silesia - wygodnych i
bezpiecznych., zaprojektowanych dla
osób aktywnych, które chcà mieszkaç blisko pracy, kultury, rozrywki..
Eksperci od rynku nieruchomoÊci
mówià, ˝e najwa˝niejszym powodem, dla którego klienci gotowi sà
zap∏aciç du˝e pieniàdze za mieszkanie, jest lokalizacja. Czy Pani takà
znalaz∏a?
/ We Wroc∏awiu ma∏o jest miejsc
w Êcis∏ym centrum, które spe∏nia∏yby kryteria dobrej lokalizacji dla apartamentów.
„Cichy apartament w centrum miasta z
pi´knym widokiem“ - brzmi jak oksymoron,
kryjàcy w sobie niemal oczywiste sprzecznoÊci... Takà lokalizacj´ znalaz∏am jednak
na K´pie Mieszczaƒskiej przy ulicy Zyndrama z Maszkowic - cichym, nadbrze˝nym
bulwarze, z którego rozciàgajà si´ przepi´kne widoki na Ostrów Tumski, Uniwersytet i Odr´, oddalonym od Rynku zaledwie kilka minut spacerem! O tym, ˝e lokalizacja jest „trafiona“ Êwiadczyç te˝ mogà
rekordowe ceny jakie na przetargach osiàgajà grunty, sàsiadujàce z naszymi dzia∏kami - 2932 z∏ za mkw. i 3761 z∏ za mkw.
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Miejscowy Plan Zagospodarowania
ustala dla obszaru K´py Mieszczaƒskiej wysokie wymagania w zakresie
jakoÊci architektury jak równierz
w∏aÊciwej ekspozycji panoramy z zabytkowymi obiektami i wie˝ami Starego Miasta oraz Ostrowa Tumskiego. Czy projektantom udaje si´ temu
sprostaç?
/Dzi´ki dr arch. Maciejowi Hawrylakowi architektura Leopoldinum jest
niepowtarzalna i bezkonkurencyjna na
wroc∏awskim rynku nieruchomoÊci mieszkaniowych. Obrazuje najnowsze tendencje w architekturze Êwiatowej, godzi nowoczesnoÊç formy bry∏y z tradycyjnymi
szlachetnymi materia∏ami: „czysta“ elewacja z p∏yt piaskowca, bariery tarasowe
z ˝eliwa odlewanego wg indywidualnego, misternego wzoru, a obok - z „zimnego“, bia∏ego szk∏a na konstrukcji ze stali
nierdzewnej. Jest to bardzo ekskluzywna,

a wi´c droga architektura, ale mamy
przeÊwiadczenie, ˝e wyznaczamy nowe
standardy, godne wielkomiejskiego centrum Wroc∏awia. SurowoÊç i nowoczesnoÊç bry∏y oraz elewacji ∏agodzi aran˝acja wn´trz hallu, klatek schodowych i korytarzy zaprojektowanych przez Andrzeja
PoÊpiecha - plastyka znanego z wielu
presti˝owych realizacji nie tylko wroc∏awskich wn´trz.
Budynek Apartamentów Silesia ma
równie˝ bardzo ciekawà architektur´. Elewacja frontowa z ceg∏y klinkierowej - a
obok ca∏e piony ze szk∏a i p∏yt typu Trespa,
balustrady balkonów ˝eliwne- a obok ze
szk∏a klejonego i stali nierdzewnej - wszystko to tworzy tak rzadko spotykane po∏àczenie „starego“ z „nowym.“
Paƒstwo sami sobie narzuciliÊcie
wysokà klas´ materia∏ów u˝ytych
do budowy i wykoƒczenia. Czy
zatem to ju˝ europejski standard?
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/Apartamenty Silesia majà bardzo wysoki standard. Wyposa˝one sà m.in.
w drzwi wejÊciowe antyw∏amaniowe klasy
C firmy DIERE, drzwi wewn´trzne firmy
POLSKONE, grzejniki firmy VNH, pe∏ny
osprz´t elektryczny, gniazda telefoniczne,
internetowe, RTV w ka˝dym pokoju a tak˝e
videodomofon. W parterze budynku znajdzie si´ obszerny hall z ca∏odobowà recepcjà i portierem. Budynek, gara˝ oraz teren
przyleg∏y b´dzie monitorowany przez system telewizji przemys∏owej. Na terenie posesji powstanie plac zabaw, ogród z fontannami i miejsca do odpoczynku.
Jednak prawdziwie europejski standard gwarantowaç b´dzie Rezydencja Leopoldinum przy ul. Zyndrama z Maszkowic. Co to oznacza dla mieszkaƒców?
Przede wszystkim - komfort ˝ycia codziennego. ZadbaliÊmy szczególnie o to, aby
do apartamentów nie dociera∏y odg∏osy z
innych mieszkaƒ. Zapewnia to odpowiednia konstrukcja grubych i ci´˝kich Êcian
mi´dzylokalowych. W ka˝dym apartamencie jest klimatyzacja najnowszej generacji

firmy DAIKIN VRV II z rekuperacjà ciep∏a.
Sterowniki w ka˝dym pokoju pozwalajà
samemu zaprogramowaç ˝àdanà temperatur´, przep∏yw i wilgotnoÊç powietrza.
Ogrzewanie i klimatyzacj´ mo˝emy równie˝ w∏àczaç zdalnie np. przez internet.
Ogromne okna z drewna mahoniowego
zajmujà niemal ca∏à Êcian´ salonu, z którego przez podwójnie rozsuwane drzwi
wychodzimy na 25, 28- metrowy taras z
pod∏ogà z drewna egzotycznego.
OczywiÊcie, jak w ka˝dej szanujàcej
si´ rezydencji, i tu, na parterze znajduje si´
rozleg∏y reprezentacyjny hall z recepcjà, wykoƒczony granitem i marmurem. Mahoniowa recepcja, skórzane kanapy, r´cznie malowane grafiki na Êcianach dodajà elegancji. Nad bezpieczeƒstwem mieszkaƒców
czuwaç b´dzie system telewizji przemys∏owej oraz system kontroli dost´pu wyposa˝ony w czytniki kart chipowych. W apartamentach b´dà zamontowane kolorowe videodomofony. Dodajmy jeszcze solidne drzwi
wejÊciowe mahoniowe z zamkami wielopunktowymi oraz fakt, ˝e 28 mieszkaƒ ob-

s∏ugiwanych b´dzie przez dwie ekskluzywne
windy Kone, dost´pne równie˝ z dwóch poziomów podziemnych. MyÊl´, ˝e uda nam
si´ stworzyç luksusowy dom z charakterem,
wygodny do mieszkania, zapewniajàcy poczucie bezpieczeƒstwa i komfortu.
Kto podjà∏ si´ budowy takiego majstersztyku?
/Budow´ prowadzi Firma WARBUD SA, która jest liderem warszawskiego
rynku budowlanego. Do zrealizowanych inwestycji nale˝à mi´dzy innymi: kompleks
biurowców „Mokotów Business Park“, osiedle apartamentowe Marina. Od roku 2000
spó∏ka posiada stosowne certyfikaty jakoÊci
serii ISO 9000 oraz certyfikaty AQUAP.
Wierzymy zatem, ˝e i nasza inwestycja wpisz´ si´ w portfolio udanych realizacji.●
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