


Dwa eleganckie budynki o minimalistycznej 
architekturze doskonale wkomponują się  
w otoczenie i staną się integralną częścią 
tego wyjątkowego osiedla.  
W dwóch budynkach zaprojektowano  
157 lokali inwestycyjnych o metrażach  
od 22,20 m2 do 39,73 m2. 

W obiektach powstaną również lokale 
usługowe, liczne miejsca postojowe w garażu 
podziemnym, komórki lokatorskie oraz 
stojaki na rowery. Dla wygody przyszłych 
nabywców przygotowaliśmy rzuty 3D wnętrz  
i liczne inspiracje, które pomogą w wygodnym 
zaaranżowaniu oferowanej przestrzeni. 

Lokale inwestycyjne to nowa jakość na rynku 
nieruchomości. Mogą być doskonałym celem 
biznesowym albo ciekawym rozwiązaniem dla 
studentów, przedsiębiorców i pracowników 
delegowanych do Warszawy. To bardzo dobra 
alternatywa dla warszawskich hoteli. 

Na warszawskim Targówku powstaje kolejny  
etap inwestycji Nowy Targówek, w którym  
do dyspozycji mieszkańców zostaną oddane

Będzie to jedyna tego typu realizacja w tej części miasta.

WygoDNe i presTiżoWe 
LokaLe iNWesTycyjNe.  

lokali inwestycyjnych miejsc w garażu 
podziemnym

powierzchnie użytkowe

157    /  22.22 m2 – 39.73 m2  /    80  

Komórki lokatorskie na rower: 17

Lokale usługowe: 10
Stojaki na rowery: 32

Lokale inwestycyjne to nowa jakość na rynku nieruchomości.

DoskoNały ceL BizNesoWy

Niniejsze wizualizacje mają charakter poglądowy.  
Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu  

mogą nieznacznie ulec zmianie na etapie realizacji inwestycji.  
zmianie nie ulegną istotne cechy świadczenia  

oraz funkcjonalność budynków.



powierzchnia użytkowa:

Do lokalu inwestycyjnego 
przynależy wyłożona 
impregnowaną deską tarasową 
loggia o powierzchni 4.52 m2.

24.09 m2

aranżacja lokali inwestycyjnych przedstawionych na wizualizacjach jest przykładowa.

Tak Może WygLąDać TWój LokaL iNWesTycyjNy

N



powierzchnia użytkowa:

Do lokalu inwestycyjnego 
przynależy wyłożona 
impregnowaną deską tarasową 
loggia o powierzchni 9.52 m2.

37.08 m2

N

aranżacja lokali inwestycyjnych przedstawionych na wizualizacjach jest przykładowa.

Tak Może WygLąDać TWój LokaL iNWesTycyjNy



powierzchnia użytkowa:

Do lokalu inwestycyjnego 
przynależy wyłożona 
impregnowaną deską tarasową 
loggia o powierzchni 6.56 m2.

39.73 m2

N

aranżacja lokali inwestycyjnych przedstawionych na wizualizacjach jest przykładowa.

Tak Może WygLąDać TWój LokaL iNWesTycyjNy



W pobliżu kursują autobusy oraz tramwaje.  
Na terenie osiedla będą funkcjonowały sklepy, 
więc szybkie zakupy będzie można zaplanować 
na miejscu, a większe zrealizować w pobliskich 
supermarketach. W zaledwie kilka minut  
można będzie dojechać do galerii renova,  
centrum Handlowego Targówek i centrum 
handlowego Factory. 

Doskonałą wiadomością dla tych, którzy cenią 
szybkie przejazdy jest fakt, że przez warszawski 
Targówek będzie przebiegała druga linia metra, 
dzięki czemu mieszkańcy osiedla zyskają 
dodatkową opcję szybkiego dojazdu do centrum  
i do pozostałych dzielnic stolicy.  
studenci, którzy będą korzystali z oferowanych 
lokali inwestycyjnych, mogą liczyć na szybki  
dojazd na uczelnie.

Nowy Targówek Lokale inwestycyjne 
powstanie w atrakcyjnej lokalizacji,

która jest bardzo dobrze skomunikowana  
z centrum miasta. W bliskim sąsiedztwie osiedla 
znajdują się rozległe tereny zielone i rekreacyjne,  
a także rozbudowana infrastruktura miejska.

W cicHej i spokojNej 
DzieLNicy WarszaWy,

połączy w sobie doskonałą lokalizację, wysokie standardy wykończenia

NajNoWsza oDsłoNa iNWesTycji NoWy TargóWek

oraz ofertę lokali inwestycyjnych, które będą komfortowe, 
niewielkie i łatwe w aranżacji.
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aTaL s.a. Biuro sprzedaży Mieszkań

targowek@atal.pl  /  www.atal.pl
tel. (+48) 609 134 173
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