2

Residence Stawowa to kameralny
kompleks składający się z siedmiu
budynków mieszkalnych, ulokowany
w Bronowicach Wielkich, na północnym-zachodzie Krakowa. Osiedle
zaprojektowane zostało z myślą
o tych, którzy doceniają nie tylko
przystępną cenę i wysoki standard
wykończenia wnętrz, ale także przestrzeń otaczającą lokum. Przemyślana aranżacja zapewnia rozległe,
estetycznie zagospodarowane tereny
zielone, z harmonijnym oświetleniem
oraz placem zabaw. Nowoczesny,
ale jednocześnie stonowany charakter elewacji współgra z najbliższym
otoczeniem jednorodzinnej zabudowy, a prosta bryła budynków dodaje
inwestycji klasycznej elegancji.

Inwestycja

w liczbach

RESIDENCE STAWOWA I
powierzchnia mieszkań (PUM)

3100 m2

ilość mieszkań

60

ilość miejsc parkingowych

72

średnia wielkość tarasów i balkonów

14m2

RESIDENCE STAWOWA II
powierzchnia mieszkań (PUM)

1138 m2

ilość mieszkań

20

ilość miejsc parkingowych

24

średnia wielkość tarasów i balkonów

14 m2

RESIDENCE STAWOWA III
powierzchnia mieszkań (PUM)

1660 m2

ilość mieszkań

32

ilość miejsc parkingowych

38

średnia wielkość tarasów i balkonów

14m2

ŁĄCZNIE
powierzchnia mieszkań (PUM)

5898 m2

ilość mieszkań

112

ilość miejsc parkingowych

134

średnia wielkość tarasów i balkonów

14m2
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Miejsce,

które naprawdę ma znaczenie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 53
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51

Położenie w jednej z głównych
stref usług komercyjnych miasta
zapewnia przyszłym mieszkańcom
osiedla wiele udogodnień
W promieniu kilometra znajduje

Z oddalonych o kilka minut przy-

się m.in. Galeria Bronowicka, IKEA,

stanków MPK odjeżdża 14 linii

Makro Cash and Carry, LIDL, centra

autobusowych, łączących Bronowice

medyczne, Urząd Pocztowy, Punkt

m.in. z Mistrzejowicami, Krowodrzą,

Obsługi Mieszkańców Urzędu Miej-

Aleją Przyjaźni, Azorami, Kombina-

skiego czy punkty gastronomiczne

tem czy Nowym Bieżanowem.

GIMNAZJUM NR 82
ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 53

PRZEDSZKOLE
ŚW. FRANCISZKA

lin

ia

23
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i stacje paliw.
Dla dbających o kondycję i środoW bliskiej odległości kompleksu

wisko dostępne są liczne ścieżki ro-

funkcjonują także dwa przedszkola,

werowe, które w najbliższym czasie

szkoła podstawowa oraz gimna-

zostaną rozbudowane o nowe od-

zjum, do których dojazd zajmuje

cinki, m.in. w okolicy ul. Conrada.

jedynie kilka minut.

SZKOŁA

Kierowcom dojazdy usprawni na-

PODSTAWOWA

Nieopodal dostępne są tereny

tomiast jeden z najważniejszych

zielone: Tenczyński Park Krajobra-

węzłów komunikacyjnych miasta –

NR 50

zowy, poligon wojskowy Pasternik,

estakada z rondem na ul. Jasnogór-

a także Las Wolski, które docenią

skiej oraz Rondo Ofiar Katynia, gdzie

zwłaszcza miłośnicy spacerów czy

krzyżują się główne arterie miasta.

rodziny z dziećmi.
Szeroki dostęp do komunikacji
Przemyślana lokalizacja gwarantuje

umożliwia swobodne korzystanie

jednocześnie spokój, bezpieczeństwo

z rozbudowanej oferty kulturalnej,

i ciszę, jak i wygodny oraz szybki do-

historycznej, sportowej czy rekre-

jazd do centrum miasta, niezależnie

acyjnej Krakowa oraz okolicznych

od środka transportu.

miejscowości turystycznych.

6

linie 2

10, 23

0

GALERIA BRONOWICE
AUCHAN

ORLEN
MAKRO

CASTORAMA
SHELL

IKEA

l

72,
inie 1

173,

168

RONDO OFIAR KATYNIA

linie 172, 173

LIDL

lin

ia 1

68
ok. 700 m
ok. 400 m
ok. 15 min
ok. 1,5 km (15 min. piechotą)
ok. 800 m (10 min. piechotą)
ok. 1,5 km (15 min. piechotą)
1 ,5 km (15 min. piechotą)
ok. 1,5 km (15 min. piechotą)
ok. 650 m (8 min. piechotą)
ok. 300 m (4 min. piechotą)
ok. 3 km (8 min. samochodem)
ok. 3 km (8 min. samochodem)
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Poznaj okolicę
zobacz jej mocne strony
Rondo Ofiar Katynia

Galeria Bronowice

Rondo Ofiar Katynia

Dzielnica IV

Trzypoziomowe skrzyżowanie

Na powierzchni ok. 60 tys. m2 znaj-

mieckiego rycerza Bruno lub od opa-

to część trzeciej obwodnicy Krakowa

duje się tu 150 lokali handlowo-

ta tynieckiego z XII w. W ostatnich

i tzw. „brama wjazdowa” do mia-

-usługowych, największy jednopozio-

latach dzielnica systematycznie się

sta. Rondo pozwala na swobodny

mowy hipermarket Auchan, bezpłatne

rozbudowuje, a liczba jej mieszkań-

przejazd nawet 18 tysięcy pojazdów

punkty Co-Working, czytelnia z 2 tys.

ców stale wzrasta, co ma związek

na godzinę, co stanowi znacz-

tytułów, Poczta Polska oraz Punkt

przede wszystkim z atrakcyjnym

nie większą wartość, niż obecny

Galeria Bronowice

Nazwa Bronowice pochodzi od nie-

Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta

i prognozowany na najbliższe lata

Krakowa, w którym załatwić można

arterii miejskich umożliwia szyb-

ruch samochodowy w tym miejscu.

sprawy związane m.in. z dowodem

ki dojazd nie tylko do centrum czy

Zapewnia szybki dojazd na obwodni-

osobistym, meldunkiem, prawem

Nowej Huty, ale też Katowic, Wroc-

cę Krakowa, a więc do niemal każdej

jazdy czy działalnością gospodarczą.

ławia, Olkusza i Bytomia.

części miasta, ale także na auto-

Galeria uzyskała także tytuł Miejsca

Dzielnica

położeniem. Dostępność głównych

stradę A4, drogę ekspresową S7 czy

Przyjaznego Maluchom – cyklicznie

pobliski port lotniczy w Balicach.

organizowane są bajkowe niedzie-

le, a przy restauracjach działa strefa

Eat&Play, gdzie można spokojnie zjeść
posiłek, mając jednocześnie na oku
bawiące się pociechy. Znajduje się

tu również studyjne kino Mikro oraz
„Akademia w Bronowicach”, której
patronuje ASP w Krakowie i gdzie

oglądać można m.in. wystawy prac

pracowników i absolwentów uczelni.
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Dla szukających
relaksu i rozrywki
Krzeszowice

Las Wolski

Jakieś 23 km (30 min jazdy). Wieś

Mniej więcej 25 km (30 min jazdy).

Ok. 8 km (15 min jazdy). Piękny

położona jest w obszarze Wyży-

Znane m.in. ze względu na znajdu-

park leśny, unikalny w skali du-

ny Krakowsko-Częstochowskiej,

jące się tutaj źródła solankowe oraz

żych aglomeracji miejskich i jedno

na znanym w całej Polsce Szlaku

siarczanowe o leczniczych właści-

z ulubionych miejsc wypoczynku

Orlich Gniazd. To jedna z naja-

wościach, które wykorzystywane

mieszkańców Krakowa. Biegną tędy

trakcyjniejszych miejscowości

są do balneoterapii od blisko 250

liczne, oznakowane szlaki spacero-

turystycznych w regionie – moż-

lat. W Krzeszowicach znajduje się

we, m.in. obok pobliskiego Ogrodu

na zjeść tu słynnego ojcowskiego

m.in. zespół pałacowy rodziny Po-

Zoologicznego, a także trasy rowe-

pstrąga prosto ze stawu i obejrzeć

tockich, dawny hipodrom, a nawet

rowe i ścieżka edukacyjna. Zobaczyć

ruiny zamku Kazimierza Wielkie-

synagoga. Dzięki licznym szlakom

można również obiekty historyczne,

go z XIV wieku czy dawny park

turystycznym, zarówno pieszym,

takie jak Kopiec Niepodległości im.

zdrojowy. W Ojcowie przecina się

jak i rowerowym, miejscowość

Józefa Piłsudskiego oraz klasztor

też wiele kilometrów pieszych

stanowi świetną bazę wypadową

Las Wolski

i rowerowych tras z punktami

Krzeszowice

Ojców

do zwiedzania okolicznych parków
krajobrazowych: Tenczyńskie-

jak Kaplica „Na Wodzie”, jaskinie

go i Dolinek Krakowskich. Trasy

Ciemna i Łokietka czy Brama Kra-

prowadzą stąd m.in. do Pieskowej

kowska i źródełko miłości.

Skały, gdzie znajduje się słynna

Ojców

widokowymi i znanymi obiektami,

maczuga Herkulesa, Chrzanowa,
Czernichowa i Krakowa.
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i erem O.O. Kamedułów.

O inwestycji
funkcjonalność i nowoczesność
w klasycznej formie

Residence Stawowa to siedem
budynków mieszkalnych, o eleganckiej, estetycznej oraz nowoczesnej
architekturze. Łącznie obejmują 112
mieszkań o powierzchni od 24 do
77 m2, zapewniających funkcjonalny rozkład i możliwość elastycznego rozplanowania oraz urządzenia
wnętrz według potrzeb mieszkańców. Wszystkie apartamenty
na parterze posiadają także duże,
oświetlone tarasy, a te położone
na wyższych piętrach – przestronne
balkony, które tworzą dodatkowe
możliwości aranżacyjne i powiększają dostępną przestrzeń. Zadbano
także o części wspólne, które zostały
zaprojektowane z użyciem sufitów
podwieszanych i oświetlenia LED.
Aby zagwarantować maksymalną
funkcjonalność, na osiedlu przewidziano 134 miejsca parkingowe oraz
komórki lokatorskie. Dla zwiększenia komfortu mieszkańców budynki
wyposażono także w cichobieżne
windy łączące wszystkie kondygnacje łącznie z parkingiem, co stanowi
znaczne udogodnienie zwłaszcza dla
rodzin z małymi dziećmi, osób starszych czy niepełnosprawnych. Nie-

wątpliwym atutem inwestycji jest

żej mierze od źródeł i natężenia

przeszklenia i szklane narożniki.

również wysoki standard wykoń-

światła naturalnego. Wpływa ono

Również balkony, aby przepusz-

czenia oraz poziom bezpieczeń-

nie tylko na wrażenia estetyczne,

czały jak najwięcej promieni sło-

stwa. W trosce o lokatorów teren

ale też komfort i samopoczucie

necznych, wyposażono w szklane,

został ogrodzony, części wspólne

mieszkańców. Dzięki odpowied-

poziome balustrady, zapewniające

wyposażono w system instalacji

niemu wykorzystaniu terenu,

maksymalną przejrzystość. Gwa-

alarmowej, a drzwi wejściowe

Residence Stawowa zapewnia

rantuje to przestronność wnętrz,

posiadają podwyższoną odporność

maksymalną ilość światła sło-

a także oszczędności zarówno

na włamania. Funkcjonalność

necznego, które wpada do apar-

w gospodarowaniu oświetleniem,

wnętrza i jego klimat zależy w du-

tamentów przez duże, pionowe

jak i ogrzewaniu.
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Precyzja

i funkcjonalność

W projekcie postawiono na prostą formę, po-

zbawioną zbędnych ozdobników. Aby wykorzystać zalety otoczenia działki i dużą ilość zieleni
istniejącej oraz projektowanej, w obiektach

dominuje biel, która znakomicie komponuje się
z zielenią tła, grafitowymi dachami oraz drew-

nianymi dodatkami w postaci okładzin. Estetykę całości dopełniają duże, pionowe przeszklenia oraz szklane, poziome balustrady.

Przystępując do projektu musieliśmy się zmierzyć
z nieregularnym kształtem
działki, która jest wąska
od strony południowej i wyraźnie poszerza się w części
centralnej i północnej. Przekuliśmy jednak ograniczenia
i utrudnienia w wartość dodaną: niestandardowy kształt

Projekt stworzony został przez

tów wnętrz dla wielu klientów

budynków. Nie są to banalne,

architektów z pracowni Archi-pro

indywidualnych i dużych firm,

prostokątne bryły, lecz obiek-

Studio Projektowe, które działa

takich jak Eurovia, Strabag, Mo-

ty o rozrzeźbionym układzie

na rynku usług architektonicz-

stostal Warszawa, Echo-Invest-

rzutu i rożnych kierunkach

nych od 1999 roku. Firma wy-

ment, Polskie Domy czy Mak-

konuje pełnobranżowe projekty

-Dom. W swoich projektach łączy

budowlane i wykonawcze, współ-

oryginalne nowoczesne formy

nalne wnętrza, zapewniające

pracując z inżynierami konstruk-

z funkcjonalnością oraz zacho-

odpowiednie nasłonecznienie

cji, instalacji sanitarnych, elek-

waniem oszczędnych rozwiązań.

trycznych czy teletechnicznych.

Do głównych realizacji pracowni,

Pracownia ma na swoim koncie

obok licznych projektów miesz-

wiele koncepcji architektonicz-

kalnych, należą Zator Park Roz-

nych, projektów budowlanych

rywki, Galeria Handlowa Krosno

i wykonawczych, a także projek-

czy Wieliczka Apart Hotel.

osi kompozycyjnych. Efektem
są urbanistyczne, funkcjo-

„

oraz otwarcia widokowe.

Mariusz Chrobak, pracownia Archi-pro
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Standard
ŚCIANY:

wykończenia

• ściany zewnętrzne i wewnętrzne: bloczek ceramiczny
• ściany działowe wewnętrzne: bloczek silikatowy
/ bloczek Multigips szpachlowany
•
cementowo–wapienny

• wylewka betonowa

MIESZKANIA NA PODDASZACH:
• okładzina z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej

MIESZKANIA NA PARTERZE:
• oświetlone tarasy z płyt z betonu architektonicznego lub płytek
• ogródki przynależne

BALKONY:
• oświetlone, do samodzielnego wykończenia
• płyta żelbetowa
• hydroizolacja
• termoizolacja
• balustrady szklane

STOLARKA O KIENNA I DRZWIOWA:
• okna i drzwi balkonowe z PCV w kolorze drewnopodobnym;
wewnątrz białe
• okna PCV połaciowe systemowe: VELUX, FAKRO
• otwory na drzwi wewnętrzne przygotowane do montażu
standardowych drzwi
• drzwi wejściowe o podwyższonej odporności na włamanie np. PORTA OPAL

INSTALACJE:
• instalacja wodno – kanalizacyjna

CZĘŚCI WSPÓLNE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elementy konstrukcji budynku i wykończenie elewacji:
żelbetowa płyta fundamentowa, słupy, płyty, wieńce i nadproża
żelbetowe ściany fundamentowe i ściany garaży zewnętrznych
ocieplenie styropianem lub wełną mineralną
tynki elewacyjne w kolorze białym, lokalnie okładziny
płyty HPL w kolorze drewna
posadzki z płytek ceramicznych gresowych
izolacja termiczna dachu
pokrycie dachu blachą stalową
rynny i rury spustowe z PCV, z odprowadzeniem do kanalizacji
opadowej
• kominy wentylacji grawitacyjnej

KORYTARZE I KLATKI SCHODOWE:
• posadzki z płytek ceramicznych gresowych
• ściany: tynki gipsowe, okładziny z płytek ceramicznych
•
z podświetleniem dekoracyjnym
• żelbetowe klatki schodowe z płytkami ceramicznymi gresowymi
• stalowe lakierowane balustrady wewnętrzne z wypełnieniem z bezpiecznego szkła bezbarwnego
• aluminiowe drzwi wejściowe do budynków
• stalowe, lakierowane drzwi do klatek schodowych w części podziemnej

WINDY:
• windy cichobieżne, przystosowane do transportu niepełnosprawnych
• połączenie wszystkich kondygnacji, w tym garażu

GARAŻE WIELOSTANOWISKOWE:

• instalacja centralnego ogrzewania zasilana z sieci MPEC,
zamontowane grzejniki CO
• instalacja ciepłej wody użytkowej
• instalacja elektryczna z zamontowanym osprzętem
elektrycznym (gniazdka, wyłączniki)
• rurarz osłonowy dla instalacji telefonicznej, internetowej
lub sygnału przekazywanego drogą radiową
• instalacja TV i TV SAT
• instalacja domofonowa
• instalacja wentylacji grawitacyjnej
• system jednego klucza
• instalacja alarmowa – okablowane wewnątrz mieszkań
z sygnalizatorem optycznym nad drzwiami wejściowymi
do mieszkań
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•
•
•
•
•

wentylacja mechaniczna
oświetlenie użytkowe i ewakuacyjne
czujniki tlenku węgla i LPG
instalacja hydrantowa
automatyczna brama segmentowa

CZĘŚCI WSPÓLNE TERENÓW
ZEWNĘTRZNYCH:
•
•
•
•
•
•

monitoring
zagospodarowane tereny zielone o znacznej powierzchni
plac zabaw
oświetlenie
drogi wewnętrzne i chodniki z kostki betonowej
parkingi zewnętrzne z kostki ażurowej

* dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych pod względem technicznym i jakościowym

POSADZKI :

Przykładowe
rzuty mieszkań

Mieszkanie 4-pokojowe
pow. 77,21 m2

Mieszkanie 3-pokojowe
pow. 70,84 m2
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Mieszkanie 3-pokojowe
pow. 60,01 m2

Mieszkanie 3-pokojowe
pow. 63,54 m2

Mieszkanie 2-pokojowe
pow. 44,05 m2
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O Imperial
Imperial Capital jest spółką inwestycyjną,
realizującą projekty deweloperskie na krakowskim
rynku mieszkaniowym oraz biurowym. Powierzchnia
pięciu realizowanych projektów to ponad 20 tys. m2
o wartości 130 mln zł. Spółka dynamicznie się
rozwija, planując m.in. rozpoczęcie budowy ponad
10 tys. m2. PUM powierzchni mieszkalnej oraz
13 tys. m2 GLA powierzchni biurowej do końca 2018
roku, a także emisje obligacji korporacyjnych oraz
założenie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Imperial Capital w liczbach
130 mln zł
20 100 m2
168
200

Imperial Capital Sp. z o.o.
Ul. Józefa Marcika 27, 30-443 Kraków
KRS: 0000534246, NIP: 6772384771
REGON: 360332565

Kontakt z Biurem Sprzedaży

biuro@imperialstawowa.pl
tel.: 123 073 073; 536 238 318

Maciej Trzmielewski,

Założyciel i Prezes Imperial

www.imperialstawowa.pl
Założycielem, właścicielem 100% udziałów
i Prezesem Imperial Capital jest 30-sto letni Maciej
Trzmielewski, który doświadczenie zdobywał
głównie w branży ﬁnansowej oraz nieruchomości.
Własną działalność prowadzi od 2009 roku.
Za pomocą spółek celowych realizuje inwestycje
deweloperskie na rynku biurowym oraz
mieszkaniowym. Posiadacz wielu dyplomów
– m.in. Executive MBA Central Connecticut State
University i Politechniki Krakowskiej, studiował
na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości
w Krakowie. Były sportowiec, uczestnik wielu
szkoleń, kursów i konferencji. Sportowy charakter
oraz ambicje przeniósł do sfery biznesu. Realizując
własne wartości stworzył Imperial Capital.

