
Nowa 

perspektywa

życia

www.debowetarasy.pl



Dębowe Tarasy to osiedle mieszkań i apartamentów uznawane za najmodniejsze 
w Katowicach. Ma swój niepowtarzalny styl i metropolitalny charakter. 
W samym sercu miasta, w samym centrum zdarzeń, zawsze na czasie, zawsze trendy.

Odpowiednie dla singli i dla rodzin. 
Dla ceniących praktyczne rozwiązania, 
i dla tych, którzy potrzebują więcej 
przestrzeni.

Aktualnie w sprzedaży są mieszkania zbudowane w ramach III fazy inwestycji 
(oddane do użytkowania w 2014 r.). Składa się na nią 317 komfortowych 
i funkcjonalnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. W trzech budynkach: 
11-kondygnacyjnym oraz dwóch 5-kondygnacyjnych. 

Najmodniejsze

w mieście



Zapraszamy do odwiedzenia nas w mieszkaniu pokazowym (ul. Johna Baildona 6/22). 
Urządziliśmy je razem z naszymi partnerami – firmami działającymi w branży wyposażenia wnętrz. 
Państwo również możecie liczyć na ich pomoc.

Tak możesz 

mieszkać

Odwiedzając mieszkanie pokazowe 
przekonacie się, jak może wyglądać 
Wasze „M” na Dębowych Tarasach. 
Komfortowe, nowoczesne, dobrze 
zaplanowane i bezpieczne.



Zacznij nowe

Zawsze jest czas, aby spojrzeć na czas z nowej perspektywy.
Albo po prostu z rozmachem wkroczyć w dorosłe życie.

Przygotowaliśmy je z myślą o Was z architektami i projektantami wnętrz. 
Podoba Wam się taka perspektywa?

Dlatego w ofercie mamy pulę  
mieszkań rodzinnych, w dodatku  
w bardzo korzystnej cenie.
Zobacz się w Twoim nowym „M” 
i sprawdź na naszej stronie internetowej 
wizualizacje wybranych mieszkań.





Dobrze skomunikowane, z łatwym dostępem do udogodnień miejskiej infrastruktury, 
a jednocześnie w pobliżu terenów zielonych. To kwintesencja doskonałej lokalizacji  
osiedla Dębowe Tarasy.

Perspektywa miasta

i bezpieczeństwo

Kolejną zaletą jest bezpieczeństwo 
mieszkańców. Na jego straży stoją: 
dyskretny system monitoringu, stanowiska 
ochrony, sterowane pilotami bramy 
wjazdowe i wejścia.





Dzięki zastosowaniu najnowszych, energooszczędnych technologii, 
doskonałych materiałów budowlanych oraz optymalnych rozwiązań architektonicznych, 
uzyskaliśmy ponadprzeciętny standard i jakość inwestycji. 

Odpowiednio dobrane elementy małej architektury, harmonijnie zaprojektowane 
miejsca zabaw oraz naturalnie wkomponowane zielone przestrzenie tworzą jedyne 
w swoim rodzaju miejsce życia i wypoczynku.

Wysoki standard

Budynki na osiedlu są wyposażone 
w parking podziemny, komórki lokatorskie, 
windy oraz obszerne tarasy, ogródki 
lub balkony.
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