


Osiedle z widokiem na Twoją przyszłość



Działamy w trzech sektorach: mieszkanio-
wym, komercyjnym oraz w segmencie 
apartamentów inwestycyjnych. W naszym 
portfolio znajdują się również inwestycje 
omnifunkcyjne - zróżnicowane w zakresie 
funkcji jak i pod kątem realizacji potrzeb 
potencjalnych użytkowników.

Jesteśmy deweloperem od 2005 roku 
notowanym na GPW, którego inwestycje 
można znaleźć w największych aglome-
racjach w Polsce: Warszawie, Krakowie, 
aglomeracji śląskiej, Poznaniu, Wrocławiu, 
Łodzi oraz Trójmieście. W 2019 roku 
rozszerzyliśmy obszar działalności debiu-
tując na rynku niemieckim z projektem 
MIKA Quartier oraz uzupełniliśmy ofertę 
o nowoczesne centra biznesowe w naj-
większych miastach Polski.

Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 50 pro-
jektów deweloperskich w całej Polsce, 
w których sprzedaliśmy blisko 20 000 
mieszkań o łącznej powierzchni ponad 
1 mln mkw. Wyniki sprzedaży i oferta odpo-
wiadająca na potrzeby klientów plasują nas 
wśród największych deweloperów w kraju.

ATAL S.A. jest ogólnopolskim deweloperem z bogatym, 
z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. 
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Nasze inwestycje charakteryzują się wy-
sokim standardem wykonania. Stanowią 
połączenie funkcjonalnej, nowoczesnej 
architektury oraz rozwiązań zapewnia-
jących maksymalny komfort użytkowania. 
ATAL S.A. jest członkiem Polskiego Zwią-
zku Firm Deweloperskich uczestniczy 
w programach Firma Wiarygodna Finan-
sowo oraz Rzetelna Firma, w ramach 
których otrzymał Złoty Certyfikat.

Spółka została uhonorowana wieloma 
prestiżowymi tytułami i nagrodami, w tym
m.in. European Property Awards 2020, 
Diamentem Forbesa 2019, HOUSEMAR-
KET SILESIA AWARDS 2018 w kategorii 
Deweloper Roku, Transparentną Spółką
Roku 2017 z indeksu SWIG80, Perłą 
Polskiej Gospodarki czy Gazelą Biznesu. 
Jednocześnie Prezes Zarządu ATAL S.A., 
Zbigniew Juroszek, został wyróżniony przez 
miesięcznik Builder tytułem „Osobowość 
branży budownictwo 2014 roku”.

Zbigniew Juroszek
www.atal.pl
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Przestrzeń do życia, 
którą pokochasz
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Francuska Park to miejsce dla osób poszuku-
jących wyjątkowego mieszkania w niezwykle 
atrakcyjnej lokalizacji, na terenie zielonej dzielni-
cy Muchowiec, w bliskim sąsiedztwie Parku Leś-
nego oraz Doliny Trzech Stawów.

Inwestycja będzie kontynuacją znanego kom-
pleksu ATAL Francuska Park. W ramach VI i VII 
etapu powstaną dwa budynki w kształcie litery U. 
Projekt wyróżni się nowoczesną architekturą: 
szklanymi elementami elewacji oraz rozległą 
strefą zieloną. Obok funkcjonalnych i przestron-
nych mieszkań powstaną także lokale usługowe. 
W trosce o zmotoryzowanych pod budynkiem 
powstanie wielostanowiskowa hala garażowa, 
a także naziemne miejsca postojowe, z czego 5 
wyposażonych zostanie w samochodowe stacje 
ładujące. Mieszkańcy będą mogli skorzystać 
również z rowerowni lub zakupić wraz z miesz-
kaniem komórkę lokatorską na piętrze lub na 
poziomie - 1. 

Inwestycja zostanie dostosowana do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Ciagi komunikacyjne 
pozwolą także na swobodne poruszanie się 
rodzicom z wózkami dziecięcymi.



Inwestycja Francuska Park z pewnością 
spełni oczekiwania przyszłych mieszkań-
ców. w ramach VI etapu inwestycji powsta-
nie 178 funkcjonalnych mieszkań o po-
wierzchni od 38 do 147 mkw. Z kolei, VII
etap obejmie 322 lokale o zróżnicowanych
metrażach od 25 do 149 mkw. Nowością 
w ofercie będą przestronne, ponad
100-metrowe apartamenty dwupoziomo-
we na IX piętrze. Dostępne w ofercie 
mieszkania liczą od 1 do 5 pokoi. Dodat-
kowo każdy lokal wyposażony zostanie w 
balkon, loggie lub taras, a do mieszkań 
na parterze przynależeć będą ogródki.

Wewnętrzne dziedzińce staną się strefą
rekreacji oraz wypoczynku dla przyszłych
mieszkańców, a elementy małej architek-
tury dopełnią i podkreślą unikatowy pro-
jekt budynku. Najmłodsi będą mogli sko-
rzystać z placu zabaw, który zachęci do 
spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Osiedle z widokiem 
na Twoją przyszłość

VI etap inwestycji Francuska Park obejmie
dziewięciokondygnacyjny, czteroklatkowy 
budynek o układzie kaskadowym, który od 
strony północnej liczy IX kondygnacji 
i stopniowo będzie schodzić do VI kondy-
gnacji od strony południowej. W ramach 
VII etapu zaprojektowany został jedenasto-
kondygnacyjny budynek, w którym wydzie-
lono cztery klatki. Tarasowa zabudowa 
sprawi, że bryła będzie spójna z pozos-
tałymi etapami inwetycji. Liczne prze-
szklenia budynków oraz pozostałe detale jak
blacha perforowana, stanowiące charak-
terystyczny element architektoniczny, po-
zwolą na maksymalne wykorzystanie natu-
ralnego światła dziennego oraz nadadzą 
mu lekkości.

Kolejne etapy inwestycji wchodzą w skład 
popularnego kompleksu ATAL Francuska 
Park, w ramach którego przekazaliśmy 881 
mieszkań i 15 lokali usługowych.
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Ogródki
lub balkony

Plac zabaw Rowerownia Doświetlone 
mieszkania

Las w pobliżu
inwestycji

Parking naziemny
i podziemny

Miejsca 
postojowe EKO

Zielone
dachy
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Jakość, której szukasz

Codzienne funkcjonowanie w inwestycji Francuska Park będzie wygodne i komfortowe. Mieszkania 
o ustawnych układach z ogródkami, balkonami, loggiami lub tarasami pozwolą na odpoczynek
w domowym zaciszu. Na terenie osiedla, jak i w  bliskim sąsiedztwie dostępne są liczne udogod-
nienia, które pozwolą na sprawne załatwienie codziennych spraw.
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Rozpoczęcie budowy
IV kwartał 2020

Zakończenie prac 
budowlanych
IV kwartał 2022

Pozwolenie
na użytkowanie

I kwartał 2023
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www.francuskapark.pl


