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DO ZOBACZENIA U CIEBIE

II
Z dala

od zgiełku.
Nad jeziorem Ełckim, tam, gdzie miasto styka się z lasem, powstaje nowoczesny
budynek o wyrazistej bryle, charakterystycznych liniach oraz estetycznej kolorystyce
elewacji. Okolica inwestycji jest czystą esencją bogactwa Krainy Tysiąca Jezior.
Niezwykłe piękno krajobrazu spotęgowane jest zróżnicowanym ukształtowaniem
terenu, a upojne, czyste powietrze, stwarza najdogodniejsze warunki do tego, by w pełni
cieszyć się życiem i rozwijać swoje możliwości.
Wyobraź sobie lśniącą taflę wody, otoczoną świeżą, soczystą zielenią. Czyż nie tak
wygląda arkadia Twoich marzeń?
Zapoznaj się z pozostałymi atutami inwestycji, a potem…
zdecyduj się na odrobinę luksusu.
Podaruj go sobie i swoim najbliższym.

Życie

bez kompromisów.
Nova Jeziorna II jest optymalnym rozwiązaniem dla osób, które cenią sobie bliski
kontakt z naturą, a jednocześnie oczekują swobodnego dostępu do centrum miasta.
Z pozostałymi dzielnicami inwestycja połączona jest rozległą siecią komunikacji
miejskiej, a dostępność punktów takich jak kina, galerie, ośrodki zdrowia czy szkoły,
czyni to miejsce idealnym dla rodzin z dziećmi. Nie bez znaczenia jest również bliskość
renomowanego szpitala miejskiego.
Osiedle Jeziorna jest wymarzonym miejscem do zamieszkania. Jego rozwinięta
i przemyślana infrastruktura sprawia, iż mieszkańcy mogą bez ograniczeń korzystać
z największych atrakcji miasta. Nova Jeziorna II usytuowana jest nieopodal pięknej
promenady jeziora ełckiego, w otoczeniu lasów i dużych przestrzeni zielonych. Wśród
malowniczych terenów kryje się plaża oraz liczne ścieżki rowerowe.
Realizacja utrzymuje główne założenia, jakie przyświecają firmie Rutkowski
Development przy projektowaniu każdego z budynków. Także i ten charakteryzuje się
przestronnymi balkonami, wysokimi oknami oraz funkcjonalnym rozkładem
pomieszczeń. Jest on kontynuacją, cieszącego się ogromną popularnością, projektu
Nova Jeziorna, nagrodzonego Kryształową Cegłą. Ten kameralny, czterokondygnacyjny
apartamentowiec posiadać będzie podziemną halę garażową oraz cichobieżne windy.
W standardzie – najlepsze materiały użyte do budowy, gwarantujące długoletnie
użytkowanie przy minimalnych opłatach czynszowych.
Wchodząc do swojego mieszkania, chaos i zgiełk zostawiasz za sobą. Jesteś
w prywatnej strefie komfortu. To Wasza przestrzeń, którą z łatwością wykorzystacie
dzięki ustawnym pomieszczeniom czy wysokim do 290 cm sufitom.

Nagroda

Kryształowej Cegły.
Rutkowski Development
deweloper z 25-letnim doświadczeniem w tworzeniu
przestrzeni dla najbardziej wymagających mieszkańców
Warmii, Mazur i Podlasia, oferujący mieszkania oraz
apartamenty w rozsądnych cenach, najlepszych
lokalizacjach i nowoczesnym designie.
Wieloletnia, konsekwentna polityka firmy oparta z jednej strony na poszanowaniu
gustu Klientów, z drugiej zaś na nieustannym rozwoju, sprawia, że jej realizacje cieszą
się uznaniem zarówno wśród miłośników tradycyjnej estetyki, jak i fanów innowacyjnego budownictwa.
Nasze inwestycje stały się synonimem jakości i bezpieczeństwa, za co zostaliśmy
wyróżnieni prestiżową nagrodą Kryształowej Cegły, przyznawaną wyłącznie
najlepszym deweloperom.
Dziękujemy za okazane nam zaufanie i zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi
realizacjami Rutkowski Development.
Tworzymy dla Was życiową przestrzeń w Ełku, Giżycku, Suwałkach, Piszu oraz
Białymstoku.
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Komfort i prestiż
/ Bliskość lasu oraz jeziora
/ Promenada jeziora Ełckiego z plażą miejską
/ Najpopularniejsze osiedle
/ Nowoczesna architektura
/ Najwyższej jakości materiały
/ Funkcjonalne rozkłady pomieszczeń
/ Duże przeszklenia
/ Sufity do 290 cm
/ Przestronne tarasy
/ Cichobieżne windy
/ Podziemna hala garażowa

Mieszkania dostępne w programie MDM

Do zobaczenia u Ciebie.
Inwestycja została stworzona z myślą o mieszkańcach preferujących
aktywny styl życia; tylko 5-minutowy spacer dzieli Cię od promenady
jeziora Ełckiego, lasu oraz ścieżek rowerowych.
Dobry klimat widnego wnętrza, uzyskany został dzięki dużym
przeszkleniom oraz przestronnym tarasom, które sprzyjać będą
spędzaniu wspólnych chwil w gronie rodziny, przyjaciół czy sąsiadów.
Do zobaczenia u Ciebie!

promenada
ścieżka rowerowa

PREZENTOWANE WIZUALIZACJE I RZUTY SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE DO CELÓW PREZENTACYJNYCH
I NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO. PODCZAS REALIZACJI
SZCZEGÓŁY MOGĄ ZOSTAĆ ZWERYFIKOWANE.

Biuro sprzedaży mieszkań:
Ełk, ul. Armii Krajowej 7
tel. 87 621 60 60, kom. 532 414 532
email: biuro@rutkowskidevelopment.pl

