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budujemy powyżej oczekiwań

zbigniew juroszek
Prezes ATAL S.A.

www. atal.pl

atal jest ogólnopolskim deweloperem
z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku.
Misją firmy jest budowanie mieszkań i domów najwyższej jakości.

nasze inwestycje są tworzone z myślą o państwa
potrzebach, ponieważ wiemy, że zakup własnej nieruchomości jest jedną z najważniejszych decyzji podejmowanych w życiu. projekty atal charakteryzują
się zawsze wysokim standardem wykonania. rezultaty, które dotychczas osiągnęliśmy utwierdzają
nas w przekonaniu, że właściwie dobraliśmy priorytety. zrealizowaliśmy ponad 50 projektów deweloperskich w całej polsce. nasze osiedla budujemy
w gliwicach, katowicach, krakowie, Łodzi, poznaniu, trójmieście, warszawie i wrocławiu. jesteśmy
jedynym deweloperem, który prężnie działa we
wszystkich największych aglomeracjach w polsce.
tylko w zeszłym roku nabywców znalazło 2787 lokali
w naszych inwestycjach. wysokie wyniki sprzedaży plasują atal wśród największych deweloperów
w kraju. atal jest członkiem polskiego związku Firm
deweloperskich. spółka w ciągu ostatnich lat była

wielokrotnie nagradzana m.in. gazelami biznesu,
diamentami Forbesa, perłami polskiej gospodarki,
tytułem budowlanej Firmy roku i innymi wyróżnieniami. stabilność firmy gwarantuje kapitał własny
o wartości ponad 747 mln złotych. w 2013 roku
obligacje atal zadebiutowały na rynku catalyst,
a od 2015 roku akcje spółki notowane są na giełdzie
papierów wartościowych w warszawie. zapraszamy
państwa do zapoznania się z katalogiem inwestycji
i stroną internetową www.atal.pl, gdzie dostępne
są szczegółowe informacje o wszystkich projektach.
dla państwa komfortu przygotowaliśmy program
wykończenia wnętrz pod klucz atal design, z którego korzysta ponad 50% wszystkich nabywców
mieszkań w naszych inwestycjach.
na www.ataldesign.pl znajdą państwo bogatą
ofertę produktów i materiałów wykończeniowych.

zachęcamy również do odwiedzenia biur sprzedaży mieszkań atal. nasi specjaliści chętnie udzielą
praktycznych porad oraz zapoznają państwa z szeroką ofertą mieszkań, które proponujemy.
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prestiżowa inwestycja
O wyjątkowym charakterze inwestycji decyduje spójne połączenie
funkcji mieszkaniowej, usługowej i biurowej oraz znakomita lokalizacja,
która zapewni mieszkańcom oraz przedsiębiorcom i najemcom
idealne warunki do życia, pracy i wypoczynku.

ulica drewnowska to charakterystyczne miejsce na mapie Łodzi. zamyka
od północy kompleks zrewitalizowanej Fabryki poznańskiego (manufaktura), znajduje się w pobliżu parku staromiejskiego, a z centrum łączy się poprzez węzeł komunikacyjny ulicy zachodniej. to właśnie tutaj, pod numerami
43 - 55, powstają apartamenty drewnowska 43 – ekskluzywna inwestycja,
która odda wielkomiejski klimat Łodzi.
prestiżowa inwestycja apartamenty drewnowska 43 została podzielona na
cztery etapy. w pierwszym z nich powstaje siedem obiektów. budynki tworzące pierzeję ulicy drewnowskiej posiadają lokale usługowe i przestrzenie
biurowe na poziomie parteru i pierwszego piętra. na wyższych kondygnacjach zaprojektowane zostały 264 mieszkania o powierzchniach od 27 do
100 m 2. na terenie inwestycji przewidziano 285 miejsc parkingowych podziemnych oraz 33 miejsca na parkingu zewnętrznym. takie połączenie gwarantuje najwyższą funkcjonalność inwestycji oraz komfort dnia codziennego dla wszystkich mieszkańców i nabywców lokali usługowych.
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etap ii inwestycji
Kolejny etap inwestycji, powstający w bezpośrednim sąsiedztwie
pierwszego, obejmuje cztery siedmiokondygnacyjne,
spójne architektonicznie budynki.

w ofercie znajduje się 199 mieszkań. zróżnicowane spektrum metraży
– od 27 do 105 m 2. – pozwala przyszłym mieszkańcom na wybór lokum doskonale dostosowanego do indywidualnych potrzeb. w ofercie znajdują
się zarówno funkcjonalne kawalerki, jak i przestronne 4-pokojowe apartamenty, co zapewnia m.in. swobodę aranżacji wnętrz. w trosce o potrzeby
zmotoryzowanych przewidziano liczne miejsca postojowe: 29 naziemnych
oraz 205 w podziemnej hali garażowej. 170 komórek lokatorskich zapewni
dodatkową przestrzeń, która sprawdzi się doskonale jako miejsce do przechowywania rzadziej używanych przedmiotów.
do mieszkań znajdujących się na parterze przynależeć będą przestronne
ogródki, a wszystkie te, które są zlokalizowane na wyższych kondygnacjach, zostaną wyposażone w balkony. z myślą o potrzebach najmłodszych
zaprojektowano plac zabaw. ponadto, dużym udogodnieniem dla mieszkańców będzie 13 lokali usługowych zlokalizowanych na parterze budynków.
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etap iii inwestycji
Trzeci etap inwestycji Apartamenty Drewnowska 43
obejmować będzie dwa budynki. Obiekty idealnie wkomponowują się nie tylko
w całość inwestycji, ale także w wielkomiejski charakter Łodzi.

z okien apartamentów rozpościera się wyjątkowy widok na łódzką manufakturę, jeden z najlepszych kompleksów handlowo-rozrywkowo-usługowych
w polsce. nowoczesność, elegancja, czy wysoka jakość materiałów wykończeniowych wyróżniają inwestycję na tle innych obiektów w mieście oraz
podkreślają unikatowy charakter i prestiż.
w skład iii etapu inwestycji wchodzą dwa budynki, mieszczące 62 mieszkania w układzie od jednego do czterech pokoi. ich metraż jest zróżnicowany – od 26,67 do 85,31 m 2. architekci na etapie projektu, zadbali o to, aby
wnętrza były nie tylko piękne, ale także funkcjonalne i przestronne. każde
z mieszkań posiada ponadto balkony lub loggie. dla wygody mieszkańców
zaplanowano także komórki lokatorskie. znajdują się one zarówno na poziomie garażu, jak i na piętrach. zmotoryzowani mieszkańcy będą mogli wykupić miejsce w garażu podziemnym lub wybrać je na parkingu naziemnym,
który zmieści 53 samochody. w budynkach zaplanowano także 10 lokali
użytkowych o powierzchni od 59,17 do 91,61 m 2 oraz 12 lokali biurowych
(od 39 do 122,42 m 2).
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etap iV inwestycji
Ostatni etap inwestycji będzie składał się z pięciu budynków
o maksymalnej wysokości 7 pięter,
w których zaprojektowano 214 różnorodne lokale.

w ofercie znajdą się zarówno kawalerki jak i mieszkania 2-, 3- oraz 4-pokojowe. ponadto, przewidziano 95 komórek lokatorskich, które idealnie
sprawdzą się jako dodatkowa przestrzeń do przechowywania. mieszkańcy
będą mogli zakupić miejsce parkingowe w garażu podziemnym. na parterze znajdzie się 12 lokali usługowych. dla najmłodszych zaprojektowano
plac zabaw, który zapewni im rozrywkę na świeżym powietrzu. ostatni etap
inwestycji apartamenty drewnowska 43 zlokalizowany zostanie w pobliżu
zielonego placu piastowskiego przy ulicy lutomierskiej, co umożliwi przyszłym mieszkańcom odpoczynek z dala od zgiełku pobliskiej manufaktury.

etap i
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264
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lokali biurowych

mieszkania

lokali usŁugowych

powierzchnie: 30,20 m2 - 241,52 m2

powierzchnie: 25,37 m2 - 95 m2

powierzchnie: 88,31 m2 - 216,65 m2

układ mieszkań: 1-4 pokoje

komórki lokatorskie: 226
parking podziemny: 285 miejsc
parking naziemny: 33 miejsca

etap ii

199

13

mieszkań

lokali usŁugowych

powierzchnie: 27,69 m2 - 105,05 m2

powierzchnie: 48,51 m2 - 109,60 m2

układ mieszkań: 1-4 pokoje

komórki lokatorskie: 170
parking podziemny: 205 miejsc
parking naziemny: 29 miejsc

etap iii

12

62

10

lokali biurowych

mieszkania

lokali usŁugowych

powierzchnie: 39 m2 - 122,42 m2

powierzchnie: 26,67 m2 - 85,31 m2

powierzchnie: 59,17 m2 - 91,61 m2

układ mieszkań: 1-4 pokoje

komórki lokatorskie: 52
parking podziemny: 32 miejsca
parking naziemny: 53 miejsca

etap iV

214

12

mieszkań

lokali usŁugowych

powierzchnie: 25,25 m2 - 95,66 m2

powierzchnie: 54,88 m2 - 131,06 m2

układ mieszkań: 1-4 pokoje

komórki lokatorskie: 95
parking podziemny: 225 miejsc
parking naziemny: 10 miejsc
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etap iv

etap ii

e ta p i
et ap iii
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wygoda i Funkcjonalność
wszystkie obiekty zaplanowano z troską o ich wygodną i funkcjonalną
aranżację. kompleks mieszkaniowy w pełni dostosowany będzie do
potrzeb osób niepełnosprawnych – zarówno część garażowa, mieszkaniowa, jak i tarasy rekreacyjne obiektów w i etapie. nowoczesna
forma budynków została zaprojektowana z dbałością o detale: wysokiej klasy materiały wykończeniowe we wnętrzach i na elewacjach
to tylko niektóre z cech wyróżniających inwestycję na tle innych łódzkich projektów.

lokale
o charakterze usługowym
i biurowym będą zlokalizowane
w czterokondygnacyjnej
zabudowie frontowej,
jaka rozciągnie się
wzdłuż ulicy drewnowskiej.

www.drewnowsk a43.pl

budynki
zostaną oddzielone od ulicy
chodnikiem oraz podwyższonym
pasem estetycznej zieleni.

przestrzeń
mieszkaniowa osiedla
apartamenty drewnowska 43
będzie spójna z częścią
usługowo-biurową zarówno
pod względem estetyki
i architektury, jak również
standardu wykończenia.

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.
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streFa mieszkaniowa
Pełny dostęp miejskich udogodnień

apartamenty drewnowska 43 to odpowiedź na potrzeby
klientów, którzy chcą zamieszkać w centrum i w pełni korzystać z miejskich udogodnień. projektowane mieszkania
będą miały zróżnicowane metraże oraz układy od jednego do
czterech pokoi. każde z mieszkań, niezależnie od powierzchni, posiadać będzie balkon lub loggię tworzące spójną, nowoczesną elewację. minimalistyczne balustrady nadają tym
przestrzeniom zewnętrznym elegancki charakter i doskonale wpisują się w ogólną koncepcję architektoniczną osiedla.
w obiektach zaprojektowano także 226 komórek lokatorskich.

strefa mieszkaniowa osiedla apartamenty drewnowska 43 jest
z częścią usługowo-biurową zarówno pod względem estetyki
i architektury, jak również standardu wykończenia. równie stylowe i dopracowane elewacje oraz komfortowe części wspólne sprawiają, że mieszkańcy i przedsiębiorcy będą zadowoleni
z wzajemnego sąsiedztwa. przestrzeń wspólna zaaranżowana
została w formie tarasów, dziedzińców z ławkami, placów zabaw dla najmłodszych oraz ciekawych kompozycji roślinnych.

www.drewnowsk a43.pl
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streFa usŁugowa i biurowa
Idealne miejsce inwestycyjne

apartamenty drewnowska 43 zwracają uwagę elegancką architekturą oraz spójnym połączeniem funkcji mieszkaniowej,
handlowej i biurowej. projektowana zabudowa doskonale
wpisuje się w istniejącą tkankę miejską i tworzy nową jakość
w ofercie mieszkaniowej w tej części miasta. lokale o charakterze usługowym i biurowym są zlokalizowane w zabudowie frontowej i etapu, która rozciąga się wzdłuż ulicy drewnowskiej.

budynki zostały oddzielone od ulicy chodnikiem oraz podwyższonym pasem estetycznej zieleni. wokół zabudowy zaplanowano gustowne kompozycje z drzew i krzewów oraz trawniki.
część biurowo-usługowa zyskała nowoczesne wykończenie
dzięki dużym przeszkleniom, które będzie nawiązuje do szklanych balustrad i eleganckiej elewacji całego kompleksu. obiekty usługowe i biurowe zaprojektowano z troską o zróżnicowane
potrzeby nabywców – są to zarówno mniejsze lokale, jak również duże, ponad dwustumetrowe przestrzenie.

www.drewnowsk a43.pl
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odpoczynek i rekreacja
Część budynków zaprojektowanych w pierwszym etapie posiada także
ogólnodostępne tarasy zielone, zlokalizowane na dachach.

ta wspólna przestrzeń ma sprzyjać integracji mieszkańców.
tarasy pełnić będą różne funkcje – od placu zabaw dla najmłodszych, poprzez rekreację, do miejsca spotkań sąsiadów. oferują
możliwość korzystania z nich w tym samym czasie przez różne
grupy wiekowe, we wzajemnej harmonii.
projektanci zwrócili uwagę na potrzeby rodzin z dziećmi –
na dachach dwóch niższych budynków powstaną place zabaw
z akcesoriami do bezpiecznych ćwiczeń sprawnościowych.
inwestycja apartamenty drewnowska 43 zapewni wyjątkową
perspektywę na pofabryczną stolicę polski. najwyższe kondygnacje budynków wchodzących w skład etapu i sięgać będą 35 m
nad poziomem ulicy drewnowskiej i z mieszkań tam usytuowanych będzie roztaczał się wspaniały widok na panoramę miasta.

www.drewnowsk a43.pl
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lokalizacja i komunikacja
Bliskość tego, co najlepsze w mieście

inwestycja apartamenty drewnowska 43 zlokalizowana jest w części miasta objętej programem rewitalizacji
obszarowej – w związku z tym najbliższa okolica już
wkrótce otrzyma nowe oblicze, a jej postindustrialny charakter zyska nowy blask. kolejnym atutem lokalizacji jest
bliskość cenionych miejskich udogodnień. w najbliższym
sąsiedztwie znajduje się najbardziej znany zrewitalizowany kompleks pofabryczny w europie – manufaktura. nieopodal mieści się urokliwy park staromiejski, do którego
przylega stary rynek. w najbliższej okolicy znajduje się
również plac wolności, od którego odbiega słynna ulica piotrkowska – mekka kulturalna i rozrywkowa Łodzi.
inwestycja apartamenty drewnowska 43 znajdzie się
w centrum tętniącego życiem miasta. udogodnienia dla
siebie znajdzie tu każdy. dla rowerzystów będą to wygodnie ścieżki rowerowe łączące ul. drewnowską z innymi częściami Łodzi.

użytkownicy komunikacji miejskiej będą zadowoleni
z dostępności wielu linii autobusowych i tramwajowych
– najbliższy przystanek tramwajowy mieści się przy ulicy
zachodniej. w niedalekiej przyszłości – niemal równolegle z budową inwestycji apartamenty drewnowska 43 –
zostanie wybudowany tunel średnicowy, którego stacja
znajdzie się przy ul. ogrodowej. tunel, który powstanie
do 2022 r., połączy dworzec Łódź Fabryczna ze stacjami
Łódź kaliska i żabieniec. tym samym, z przystanku usytuowanego w ścisłym centrum Łodzi, w pobliżu inwestycji apartamenty drewnowska 43, będzie można szybko
i sprawnie poruszać się po Łodzi, jak również korzystać
z pociągów w relacjach dalekobieżnych. mieszkańcy apartamentów, którzy wybierają samochód, będą mogli z łatwością dostać się do każdego punktu w mieście, włączając się do ruchu na ul. zachodniej lub al. włókniarzy. takie
położenie inwestycji gwarantuje szybki i komfortowy
dojazd do pracy, do placówek edukacyjnych i na zakupy.

www.drewnowsk a43.pl

nowy projekt firmy atal w Łodzi powstaje w znakomitej lokalizacji
– blisko historycznego centrum oraz w otoczeniu rozbudowanej
infrastruktury drogowej i komunikacyjnej.

miejsce z duszą
osiedle wznoszone jest przy ulicy
drewnowskiej, w miejscu, w którym
niegdyś funkcjonowała fabryka obróbki
i produkcji tkanin. tak historyczne
i ciekawe położenie osiedla będzie
dodatkowym atutem dla wszystkich
zainteresowanych bogatą historią Łodzi
oraz dziejami łódzkich fabrykantów.

miejsce z historią
możliwość zamieszkania w miejscu,
gdzie ponad sto lat temu działały
fabryki i wytwórnie wełnianych chust,
które po ii wojnie światowej
upaństwowiono i przekształcono
w Łódzkie zakłady Farmaceutyczne,
jest niezwykle atrakcyjna i ciekawa
dla tych, którzy cenią miejsca
nacechowane historycznie i tereny
postindustrialne.
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w pobliżu osiedla
Atrakcyjne położenie zarówno dla przyszłych mieszkańców, jak również
dla użytkowników obiektów usługowych i biurowych,
jakie powstaną w ramach inwestycji.

apartamenty drewnowska 43 powstaną w obrębie śródmiejskiej
zabudowy, w miejscu o prestiżowym i historycznym charakterze,
tuż obok popularnej łódzkiej manufaktury. bliska okolica osiedla
ma wiele do zaoferowania. to miejsce, które łączy w sobie bezpośrednie sąsiedztwo popularnych terenów rekreacyjnych z licznymi
placówkami handlowymi, usługowymi i obiektami o charakterze historycznym. w pobliżu działa muzeum miasta Łodzi, muzeum sztuki
ms2, teatr powszechny i centrum nauki experymentarium. w łódzkiej manufakturze nie brak sklepów, eleganckich butików i punktów
gastronomicznych.
wygodny dojazd do centrum i poza miasto ułatwi przyszłym mieszkańcom aktywne spędzanie wolnego czasu, uczestnictwo w licznych
wydarzeniach kulturalnych i imprezach o charakterze rozrywkowym,
jakie są organizowane w Łodzi. nowa inwestycja mieszkaniowa, która
powstaje przy ulicy drewnowskiej, to propozycja adresowana do każdego, kto jest zainteresowany zamieszkaniem w sercu Łodzi – miejscu
o ciekawej historii i znakomitej lokalizacji oraz do tych, którzy szukają
idealnego lokalu na działalność gospodarczą. osiedle apartamenty
drewnowska 43 będzie jedną z ciekawszych inwestycji na mapie Łodzi
i przestrzenią przyjazną mieszkańcom, najemcom i przedsiębiorcom.
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Łódź to miasto innowacji.
tutejsi przedsiębiorcy efektywnie
współpracują z uczelniami
i urzędami, w celu realizacji
dedykowanych programów
kształcenia zgodnych
z ich potrzebami kadrowymi.
to ewenement na skalę krajową!

„nowa Łódź”
dynamicznie rozwijająca się okolica
tzw. „nowej Łodzi”, pełna infrastruktura
komunikacyjna oraz bliskie sąsiedztwo
najbardziej reprezentatywnych
terenów miasta, tj. manufaktury,
ul. piotrkowskiej, parku staromiejskiego,
dworca Łódź Fabryczna sprawiają,
że właśnie tutaj powstają atrakcyjne
inwestycje mieszkaniowo-biurowe
i stale rozwija się centrum
kulturalno-edukacyjne.

biznesowe znaczenie
lokalizując firmę / otwierając biuro
w inwestycji apartamenty drewnowska 43,
zyskuje się jeszcze wiĘcej – dogodne
położenie względem centrum medycznego,
bliskość klubu fitness, kręgielni, licznych
restauracji, kawiarni i klubów, co może
mieć duże biznesowe znaczenie.
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wyjątkowa Łódź
Miasto z charakterem
niegdyś centrum włókiennictwa, dziś awangardowe miejsce idealne
do komfortowego życia i dynamicznie rozwijający się ośrodek biznesowy. określana mekką nowych technologii, mediów i kultury zaskakuje, zachwyca i inspiruje.

manuFaktura

park staromiejski

dworzec Fabryczny

plac wolności
w najbliższej okolicy znajduje się również plac wolności,
od którego odbiega słynna ulica piotrkowska
– mekka kulturalna i rozrywkowa Łodzi.

paŁac izraela
poznańskiego
Wspaniała wizytówka Łodzi
pałac izraela kalmanowicza poznańskiego,
będąc największą rezydencją fabrykancką
w polsce, jest wspaniałą wizytówką Łodzi
i potwierdzeniem jej dziewiętnastowiecznej potęgi.

usytuowany w północnej części miasta na
rogu ulic ogrodowej i zachodniej, nieustannie zachwyca. nic dziwnego – mówi się
o nim, że jest „łódzkim luwrem”.

rezydencja poznańskiego wielokrotnie
zmieniała właścicieli. w okresie międzywojennym mieścił się tu urząd wojewódzki.
w czasie wojny został zajęty przez niemiecki
zarząd cywilny. obecnie jest siedzibą muzeum historii miasta Łodzi. pałac poznańskiego to przestrzeń wyjątkowa. warto tu
przyjść, by poczuć klimat przepychu i bogactwa dawnej Łodzi.
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manuFaktura
Robi wrażenie

włókiennicze imperium poznańskiego nieustannie fascynuje. wszystko dzięki historycznej, industrialnej architekturze,
w której tętni życie handlowe, kulturalne, rozrywkowe i turystyczne. dawne hale fabryczne mieszczą dziś: hotel, sale
konferencyjne, kina, teatr, banki, muzea, kluby, ponad 250
butików i sklepów, kilkadziesiąt restauracji, kręgielnię,
ścianę wspinaczkową i akwarium.
manufaktura to także intrygujące spotkania z nauką i sztuką.
w hali przędzalni mieści się interaktywne centrum nauki
i techniki „experymentarium”. to doskonałe miejsce na naukę
i zabawę, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. w budynku dawnej tkalni znajduje się muzeum sztuki nowoczesnej (ms2),
gdzie można zapoznać się z pracami rodzimych oraz światowych artystów awangardowego malarstwa, grafiki i rzeźby.
budynek dawnej wykańczalni jest dziś siedzibą „muzeum
Fabryki”. zebrane tutaj eksponaty prezentują historię przedsiębiorczej potęgi izraela poznańskiego. można tu dowiedzieć
się wszystkiego o włókiennictwie, zobaczyć oryginalne krosna, usłyszeć huk maszyn i poczuć atmosferę hali fabrycznej
z przełomu XiX i XX wieku.

najdŁuższa Fontanna
miejscem centralnym manufaktury
jest ponad 3-hektarowy rynek,
pełniący funkcję otwartej
przestrzeni publicznej,
gdzie królują imprezy kulturalne
i eventy rozrywkowe.
na rynku tym znajduje się
najdłuższa w europie fontanna
oraz doskonale przemyślane miejsca
do odpoczynku i relaksu.
latem można tu odpocząć
na specjalnie usypanej plaży,
a zimą pojeździć na łyżwach,
ciesząc się łagodną muzyką.
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park staromiejski
Tu gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością

park staromiejski to miejsce pełne historii. powstał
w latach 1951-53 według projektu inż. chrabelskiego
w miejscu wyburzonej w trakcie ii wojny światowej niezwykle pięknej części starego miasta. jego atrakcyjne
położenie oraz nostalgiczny klimat sprawiają, że jest chętnie odwiedzanym miejscem zarówno przez mieszkańców,
jak i turystów.
we wschodniej części parku, przy ulicy nowomiejskiej,
stoi zbudowany zegar słoneczny. po północnej stronie,
przy ulicy wolborskiej, podziwiać można monumentalny pomnik dekalogu. w drugiej części parku, położonej
pomiędzy ulicami zachodnią i nowomiejską, punktem
centralnym jest okrągła fontanna. niedaleko stąd znajduje się pomnik harcmistrza aleksandra kamińskiego,
pisarza – autora m.in. „kamieni na szaniec”.

teren parku staromiejskiego wkrótce przejdzie rewitalizację, która sprawi, że będzie można odnaleźć tu
ślady dawnej zabudowy. powstaną alejki w linii dawnych ulic: jerozolimskiej, wolborskiej i wschodniej.
zrekonstruowane zostaną dwie bramy, które prowadziły niegdyś na targ eliasza karo. podświetlona fontanna przypomni rzekę Łódkę, która została zakryta
i płynie spokojnie w podziemiach.
nie zabraknie tu także elementów współczesnych,
takich jak: zielony amfiteatr, skatepark, plac zabaw czy
stojaki na rowery i stacja roweru miejskiego.
warto tu być!
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dworzec Fabryczny
Pociąg do kultury

dworzec Łódź Fabryczna to miejsce z duszą. doskonale wpisuje się
w klimat tzw. nowego centrum Łodzi, w którym krok po kroku
powstają kolejne specjalne strefy: sztuki, kultury, place miejskie,
elementy małej architektury i ogólnodostępnej zieleni.
w sąsiedztwie nowego dworca znajduje się kolejne niezwykłe miejsce na mapie kulturalnej miasta – zespół budynków dawnej elektrowni Łódzkiej. ec1 to przestrzeń niebanalna, gdzie wiedza przeplata się
z nauką, a historia z nowoczesnością.

znajdują się tu:
• największe w polsce centrum nauki i techniki
ze sferycznym kinem 3d,
• najnowocześniejsze w kraju (i jedno z najnowocześniejszych
w europie) planetarium,
• narodowe centrum kultury Filmowej,
• centrum komiksu i narracji interaktywnej,
• przestrzeń otwartą dla artystów różnych dziedzin
i przystosowaną do różnorodnej twórczości.

przystanek
„manuFaktura”
nowe centrum Łodzi już niedługo stanie się bardziej
dostępne także dla apartamentów drewnowska 43,
kiedy po wybudowaniu tunelu średnicowego zacznie
działać w bezpośrednim sąsiedztwie przystanek
„manufaktura”, z którego będzie można szybko
dojechać przez kolej regionalną i obydwa dworce
do dowolnego miejsca.
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ulica piotrkowska
plac wolności
Najdłuższy deptak w Europie

ulica piotrkowska od samego swojego początku stanowi oś
centralną miasta, wokół której dzieje się wszystko, co najważniejsze. to właśnie tutaj można zapoznać się „w pigułce”
z historią Łodzi, podążając za zbiorem pamiątkowych tablic,
pomników, rzeźb, wydarzeń i ludzi, którzy stanowią o wyjątkowości tego miasta. na ul. piotrkowskiej i wokół placu wolności
kwitnie życie towarzyskie. czterokilometrowy deptak –
najdłuższy w europie – daje ku temu ogromne możliwości.
tutejsza architektura, zabytki, restauracje, kawiarnie, muzea,
pałace, ale także nowoczesne biura i siedziby instytucji publicznych – wszystko kreuje pozytywną przestrzeń do życia.

symbol rewitalizacji
Wyjątkowa tożsamość
ulica piotrkowska to również miejsce-symbol
rewitalizacji. urok pofabrycznych murów. intrygująca historia. troska o środowisko. klimat
miejsca, do którego z chęcią udajemy się na
lunch czy zakupy.

wszystko to sprawia, że chce się tutaj być,
chce się tu mieszkać, chce się tu pracować.

www.drewnowsk a43.pl

budujemy w największych
polskich miastach
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