WILDA

Pomiędzy Dolną
a Górną Wildą

„
DZIEŃ DOBRY,
jesteśmy Bouygues Immobilier Polska. Od 2001 roku budujemy
mieszkania i domy w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdyni. Do tej
pory zrealizowaliśmy 55 projektów i przekazaliśmy Klientom ponad 7900
mieszkań i lokali usługowych. Vilda Moderne to nasza czwarta inwestycja
mieszkaniowa w Poznaniu.
Jesteśmy polską częścią Bouygues Immobilier – francuskiej firmy
o międzynarodowym zasięgu, posiadającej blisko 70-letnie doświadczenie
w realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz komercyjnych. Cieszymy
się renomą solidnego dewelopera o ugruntowanej pozycji na rynku
nieruchomości.

Misja
Dążymy do zapewnienia lepszej jakości życia naszym Klientom. Chcemy,
by doświadczenie związane z zakupem mieszkania, było przyjemnością
i wspaniałym wspomnieniem. Z nami możesz mieć pewność, że dokonujesz
właściwego wyboru. Tworzymy unikalne miejsca, w których mieszkańcy
czują się dobrze i przez wiele lat nazywają je swoim domem.
Zadbamy o Twoje potrzeby
Wiemy, że Twoje potrzeby są najważniejsze, dlatego dokładamy wszelkich
starań, abyś wybrał mieszkanie odpowiadające Twoim oczekiwaniom.
Gwarantowane przez nas wysoka jakość i świadome podejście do kwestii
zrównoważonego budownictwa potwierdzają prestiżowe certyfikaty
o zasięgu międzynarodowym: BREEAM®, BiodiverCity® oraz HQE™.
Na każdym etapie współpracy nasi wykwalifikowani doradcy otoczą Cię
wsparciem i zapewnią niezbędną pomoc – od pierwszej wizyty w jednym
z naszych biur sprzedaży, aż do momentu odbioru wymarzonego
mieszkania, przekazania kluczy i przez cały okres gwarancyjny.
Miło nam, że zainteresowała Cię nasza nowa inwestycja Vilda Moderne
położona na poznańskiej Wildzie. Na kolejnych stronach przedstawimy
Ci garść informacji będących odpowiedzią na pytanie, dlaczego warto
zamieszkać właśnie tu.

„

WSZYSTKO
W POBLIŻU
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Stary Browar
3 min autem, 0,7 km
Autostrada A2

Przystanki tramwajowe
Różana i Rynek Wildecki

Kultowe resturacje
i knajpki
3 min. spacerem, 0,3 km

Pomiędzy Górną
a Dolną Wildą

Dworzec PKP i PKS
8 min autem, 2,6 km

Centrum biznesowe
w okolicy pl. Andersa

Niedaleko Wartostrady

3 min autem, 0,7 km

Łęgi Dębińskie
3 min autem, 1,2 km
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Graniczące z Wildą Stare Miasto
jest częścią historycznego
zespołu miasta Poznania,
uznanego jako pomnik historii.
Centralnym punktem Starego
Miasta jest Stary Rynek, przez
który przebiega Trakt KrólewskoCesarski – główny szlak
turystyczno-kulturowy Poznania.
Przez blisko 800 lat Stare Miasto
było domem dla wielu pokoleń
mieszkańców miasta, którzy
wzbogacali jego oblicze.
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Odległość do Starego Rynku to zaledwie 1,8 km. Jeszcze bliżej
jest do Starego Browaru, Politechniki Poznańskiej i Akademii
Wychowania Fizycznego, parku Drwęskich i Łęg Dębińskich
oraz centrum biznesowego w okolicy pl. Andersa.

U podnóża słynnych
schodów Czarneckiego
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W pobliżu inwestycji znajdują się wszystkie ważne elementy
infrastruktury miejskiej: przystanki tramwajowe i autobusowe,
dworce PKP i PKS, szkoły i uczelnie, urzędy, centra handlowe
i sklepy, kultowe restauracje i knajpki, obiekty sportowe
i zielone tereny rekreacyjne.

11 min autem, 5,3 km
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Inwestycja Vilda Moderne położona jest przy
ul. Spychalskiego, na skarpie łączącej Górną i Dolną Wildę.
Taka lokalizacja gwarantuje ciszę i spokój, a jednocześnie
pozwala korzystać z zalet mieszkania w dużym mieście.
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PERŁA
W KORONIE
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Wilda jest według znanego poznańskiego architekta
Stanisława Sipińskiego jedną z pereł w koronie
polskiej urbanistyki. To dzielnica o przemysłowej
historii, zabudowana w niezwykle przemyślany
sposób i na wysokim poziomie architektonicznym.
Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych części
Poznania, nie tylko przez jego mieszkańców.
To dzielnica z wielkim potencjałem, która od kilku lat
nieustannie się zmienia na skutek dodawania nowych
elementów infrastruktury miejskiej oraz modernizacji
istniejących obiektów.
Przykładem zmian w dobrym kierunku jest
zakończony w 2020 roku gruntowny remont słynnych
schodów łączących ulice Dolną Wildę i Górną Wildę.
Charakterystyczne schody to ikona Wildy. To właśnie
u ich podnóża stanie Vilda Moderne.

SCHODY
CZARNECKIEGO

Wizualizacja inwestycji
od strony ul. Spychalskiego

Schody
Czarneckiego

Bogata
infrastruktura

Dobra
komunikacja

Tereny
zielone

Budownictwo
z różnych epok

Schody zostały zaprojektowane
w latach 30. XX wieku przez znanego
architekta Władysława Czarneckiego.
W trakcie modernizacji zostały
odtworzone w niemal pierwotnej
formie, a także wyposażone w
monitoring i w lampy w stylu art déco.

ARCHITEKTURA
8

Wizualizacja inwestycji
od strony ul. Spychalskiego
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„
MARCIN MLECZAK,
LAB3 ARCHITEKCI
W projekcie zastosowano czytelny
układ przestrzenny oraz prosty
język form architektonicznych
o wyważonych proporcjach
i kompozycji. Projekt wnętrz
łączy elementy architektury
oraz wnętrz obiektu w spójny
koncept estetyczny. Do projektu
wprowadzono elementy związane
z ekologią oraz well-being:
paczkomat wbudowany w ścianę,
panele fotowoltaiczne, rolety
zewnętrzne, zielony dach.

Vilda Moderne to 7-piętrowy budynek mieszkalny
wielorodzinny z usługami na parterze wraz
z garażem podziemnym. Znajduje się w nim 129
mieszkań o różnorodnych układach i metrażach
z ogródkami na parterze oraz loggiami, balkonami
i tarasami na piętrach. Będą to mieszkania
atrakcyjne zarówno dla singli, par, rodzin, jak
i inwestorów poszukujących lokali na wynajem.

Głównym założeniem koncepcji architektonicznej
było wpisanie nowego budynku w otoczenie oraz
uzupełnienie pierzei ul. Spychalskiego. Elewacje
podzielono na segmenty w celu podkreślenia
śródmiejskiego charakteru zabudowy. Fasada
wyłożona zostanie materiałem imitującym cegłę,
co nawiązuje do historycznego charakteru
otoczenia. Niższe kondygnacje budynku,
zostały cofnięte m.in. w celu wyeksponowania
zabytkowych schodów.

Układy od 1
do 4 pokoi

Metraże
od 25 do 93

Rowerownia

Podziemna hala
garażowa: 132 miejsca

Rozwiązania EKO
i well-being

Panoramiczny
widok

Podwyższony standard
części wspólnych

Eleganckie
korytarze

Reprezentacyjny
hol wejściowy

CZĘŚCI
WSPÓLNE
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Podwyższony
standard
wykończenia

Elegancki
i ponadczasowy
wystrój

Lustro na
każdym piętrze

Stalowe
balustrady

Panoramiczne
okna

Stalowe skrzynki na listy
wbudowane w ścianę

Wizualizacja
części wspólnych

Wizualizacja
holu wejściowego do
budynku

Najbardziej reprezentacyjną częścią wspólną
jest hol wejściowy. Wnętrze jest eleganckie
i niekonwencjonalne. Taki charakter nadaje
mu połączenie drewna, jasnych płytek w dużym
formacie oraz ciemnych elementów wykończenia.

GREENSPIRED
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Świadomie podchodzimy do kwestii budownictwa
zrównoważonego, rozumiejąc jego wagę i wpływ
na ekosystem. Proekologiczne praktyki to dla nas
nie chwilowy trend, a sposób myślenia o naszym
otoczeniu.
Poznaj ekologiczne rozwiązania i elementy
z obszaru well-being w inwestycji Vilda Moderne
oraz wynikające z nich korzyści dla mieszkańców.

Instalacja fotowoltaiczna na dachu
Niższe koszty zużycia energii na
utrzymanie części wspólnych.

Zielony dach
Roślinność ekstensywna oczyszcza
powietrze z dwutlenku węgla.

Paczkomat dedykowany mieszkańcom
Wbudowany w ścianę budynku paczkomat
z dostępem od zewnątrz.

Rolety zewnętrzne
Z możliwością podłączenia inteligentnego
sterowania zwiększające bezpieczeństwo.

Wizualizacja inwestycji
od strony ul. Spychalskiego

TWÓJ
KOMFORT
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Wizualizacja
tarasu
Wizualizacja
ogródka

TUTAJ WSZYSTKO
SIĘ UŁOŻY
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USTAWNA
KAWALERKA

Singiel

Inwestor
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Szukasz mieszkania na start?
A może potrzebujesz czegoś
większego?
W Vilda Moderne znajdziesz
odpowiednie mieszkanie.
Wybieraj spośród różnorodnych,
funkcjonalnych i z rozmysłem
zaprojektowanych układów – od
ustawnych kawalerek do wygodnych
czterech pokoi. Wszystkie mieszkania
na parterze mają ogródki, a wyżej
loggie, balkony lub tarasy. Tutaj
prezentujemy flagowe rozkłady
w danych typach mieszkań.

DLA
KOGO?

1

4

Salon z aneksem
kuchennym

2

To oczywiście propozycja przede
wszystkim dla singli i zarazem doskonałe
mieszkanie inwestycyjne. Kawalerkę
zaprojektowaliśmy tak, że przestrzeń można
dobrze wykorzystać, urządzając wnętrze.
Zdecydowanie największą część powierzchni
zajmuje salon z aneksem kuchennym.
Dodatkową przestrzenią jest balkon.

Łazienka

Balkon

Sprawdź nasz ekoporadnik.
Bądź eko w nowym mieszkaniu.

POWIERZCHNIA
MIESZKANIA

27,3
m²

3

1

Salon z aneksem

20,5 m2

2

Łazienka

3,9 m2

3

Korytarz

2,9 m2

4

Balkon

3 ,2 m2

Korytarz

TUTAJ WSZYSTKO
SIĘ UŁOŻY
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FUNKCJONALNE
DWA POKOJE

DLA
KOGO?
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W tym rozkładzie wyróżnia się
przestronny salon z aneksem kuchennym
i miejscem na stół. Pozostałe atuty
to ustawna sypialnia i balkon od
strony zachodniej. Funkcjonalne
dwa pokoje przygotowaliśmy z myślą
o parach i osobach mieszkających
w pojedynkę. To znakomita propozycja
także dla inwestorów.

2

1

5

Balkon

Sypialnia

POWIERZCHNIA
MIESZKANIA

37
m²

3

1

Salon z aneksem

18,3 m2

2

Sypialnia

10,2 m2

3

Łazienka

4,1 m2

4

Korytarz

4,4 m2

5

Balkon

6,6 m2

Łazienka

4

Korytarz

Salon z aneksem
kuchennym

Singiel

Para

Inwestor

TUTAJ WSZYSTKO
SIĘ UŁOŻY
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PRZESTRONNE
TRZY POKOJE

DLA
KOGO?

Para

Rodzina
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Sypialnia 2

3
2

W centralnej części tego mieszkania
znajduje się oddzielona od toalety łazienka,
korytarz i sypialnia z wyjściem na duży
balkon. Połączony z nim jest także prawie
30-metrowy salon z aneksem kuchennym
i miejscem na jadalnię. Ten rozkład
stworzyliśmy na potrzeby par lub rodzin
z dzieckiem. Jedna sypialnia może być
bowiem pokojem dziecka.

Sypialnia 1

7

Balkon

Łazienka

4

POWIERZCHNIA
MIESZKANIA
6

62,9

Korytarz

m²

1

5

Toaleta

Salon z aneksem
kuchennym

1

Salon z aneksem

27 m2

2

Sypialnia 1

14,3 m2

3

Sypialnia 2

9 m2

4

Łazienka

4,2 m2

5

Toaleta

1,8 m2

6

Korytarz

6,6 m2

7

Balkon

9,5 m2

TUTAJ WSZYSTKO
SIĘ UŁOŻY
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WYGODNE
CZTERY POKOJE

DLA
KOGO?

Duża
Rodzina
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1

Salon z aneksem
kuchennym

Masz dużą rodzinę i duże potrzeby?
Ten rozkład jest dla Was. Tu każdy znajdzie
swoje włane miejsce. Wiele pomieszczeń
ułożonych na planie prostokąta tworzy
przestrzeń, w której mieszka się wygodnie
na co dzień. W jednej sypialni jest
oddzielna łazienka i miejsce na garderobę.
Na uwagę zasługuje przestronny taras
wychodzący na wschód. Z kolei od strony
południowej jest większość okien.

4

Sypialnia 3

POWIERZCHNIA
MIESZKANIA

4

93,4

Sypialnia 2

2

10

Sypialnia 1

Taras

m²
1

Salon z aneksem

36,8 m2

2

Sypialnia 1

11,6 m2

3

Sypialnia 2

10,5 m2

4

Sypialnia 3

10,5 m2

8

Toaleta

9
5

Łazienka 1

4,2 m2

6

Łazienka 2

3,7 m2

7

Garderoba

3,2 m2

8

Toaleta

2,4 m2

9

Korytarz

10,5 m2

10

Taras

37,4 m

Korytarz

7

6
2

Łazienka 2

5

Łazienka 1

Garderoba

65 LAT W EUROPIE

20 LAT W POLSCE

Jesteśmy firmą deweloperską o zasięgu
międzynarodowym, z wieloletnim doświadczeniem w
budownictwie. Możemy więcej, ponieważ mamy bogate
know-how poparte nieprzeciętnymi realizacjami w
całej Europie, takimi jak: tunel pod kanałem La Manche,
Stadion Francuski oraz lotnisko Roissy-Charles de Gaulle
w Paryżu, nowa dzielnica Ginko w Bordeaux czy siedziba
Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Na polskim rynku działamy od 2001 roku i cieszymy
się zaufaniem naszych Klientów w Warszawie,
Wrocławiu, Poznaniu i Gdyni. Korzystamy z wiedzy
i doświadczenia naszej spółki matki – największego
dewelopera we Francji. Projekt Camelia, jako pierwszy
w Polsce, został certyfikowany w ramach BiodiverCity®
– międzynarodowego certyfikatu wyróżniającego
rozwiązania wspierające różnorodność biologiczną
w nowopowstałych budynkach oraz ich otoczeniu.

55 INWESTYCJI

PONAD 7900 MIESZKAŃ I LOKALI USŁUGOWYCH

mieszkaniowych zrealizowaliśmy w polskich miastach.

przekazaliśmy naszym Klientom.

Aktualnie w sprzedaży w Poznaniu także
VILDA UNIQUE
WILDA, ul. Niedziałkowskiego

Biuro sprzedaży inwestycji Vilda Moderne:
ul. Milczańska 1, Poznań

pon.-pt.: 10:00-18:00
sob.: 10:00-15:00

Skontaktuj się z nami i poznaj więcej szczegółów:
bi-polska.pl
Przedstawione w folderze wizualizacje oraz modele budynku oraz mieszkań mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Ostateczny wygląd budynków oraz
zagospodarowania terenu mogą nieznacznie ulec zmianie na etapie realizacji. Informacje dotyczące standardu wykonania budynków oraz zagospodarowania terenu wokół budynków dostępne są w Biurze Sprzedaży.

