
Zielono i blisko





Solaris Park
Nasza propozycja jest doskonałym wyborem zarówno dla singli,
jak i świeżo upieczonych par czy rodzin z dziećmi. Solaris Park
to kompaktowe i funkcjonalne kawalerki, a także przestronne
i ustawne mieszkania rodzinne. Do dyspozycji oddane zostaną 
praktyczne miejsca parkingowe oraz obszerne komórki lokatorskie. 
Strefa Mieszkańca będzie miejscem, w którym spędzisz wolny czas 
lub odkryjesz zakątek do spokojnej pracy. Swą przestrzeń znajdą 
również lokale usługowe.

Początek inwestycji - kwiecień 2020 roku, a całość wykonana zostanie 
z najwyższej jakości ekologicznych materiałów.
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Lokalizacja

AWF — 1,5 km
� 19 min

Rynek Główny — 4,5 km
� 15 min

Pętla tramwajowa TAURON Arena — 500 m
� 5 min

Zespół Szkół nr 1 — 900 m
� 12 min

Szkoła podstawowa — 750 m
� 10 min

Park Lotników Polskich — 20 m
� 1 min

Galeria M1 Kraków — 800 m
� 11 min

Przedszkole — 600 m
� 8 min

Restauracja — 450 m
� 5 min

Galeria Plaza Kraków — 550 m
� 7 min

Lidl — 1 km
� 13 min, � 3 min

Solaris Park to rzadkość wśród inwestycji na rynku 
nieruchomości. Tak blisko ścisłego centrum miasta,
a jednocześnie w spokojnej okolicy dającej wytchnienie
od wszechobecnego hałasu. Osiedle zostanie 
zlokalizowane przy ul. Stanisława Lema,

w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Lotników Polskich 
oraz w pobliżu Stawu Dąbskiego. Lokalizacja osiedla 
pozwoli na szybką i płynną komunikację z centrum 
miasta dzięki doskonale rozwiniętej infrastrukturze
w najbliższym otoczeniu.



Etap II inwestycji to kolejne 3 budynki oferujące łącznie 245 nowych 
mieszkań. Niektóre z nich zapewnią wyjście na prywatny taras
na dachu.

Miejsca parkingowe oraz komórki lokatorskie usytuowane będą
w podziemnych garażach, a wszelkie zewnętrzne udogodnienia terenu 
rekreacyjnego, takie jak ławki, leżaki, hamaki, plac zabaw czy siłownia 
znajdą zapewne swych miłośników.



Strefa Mieszkańca
Strefa Mieszkańca będzie miejscem, w którym 
spędzisz wolny czas lub odkryjesz zakątek do 
spokojnej pracy. Swą przestrzeń znajdą również 
lokale usługowe.

Stacja ładowania pojazdów
Na osiedlu przewidziane zostały wyznaczone
miejsca parkingowe z możliwością ładowania
pojazdów elektrycznych.

Rowerownia
Projektując Solaris Park postawiliśmy na 
praktyczne rozwiązania maksymalnie 
wykorzystując udostępnioną przestrzeń, aby
w pełni spełniała potrzeby mieszkańców.

Zewnętrzna siłownia
Na terenie osiedla znajdzie się zewnętrzna 
siłownia z maszynami do ćwiczeń na świeżym 
powietrzu.



Poczucie bezpieczeństwa zapewni całodobowa portiernia czuwająca 
nad osiedlowym monitoringiem. Będzie to również miejsce, w którym 
kurier zostawi przesyłkę o każdej porze dnia. To niewątpliwe 
udogodnienie oszczędzi mieszkańcom ich cenny czas dając tym 
samym swobodę planowania zakupów on-line.

Portiernia
i monitoring



Przestrzeń biurowa będzie doskonałym miejscem do odbycia 
biznesowego bądź sąsiedzkiego spotkania lub do tak 
popularnej dziś pracy zdalnej. Strefę coworking wyposażymy
w takie udogodnienia jak ekspres do kawy, TV, system 
nagłośnienia czy kanapy i ławy. Pokój / sala coworking sprawi,
że praca oraz rozmowy biznesowe przestaną być jedynie 
obowiązkiem.

Z myślą o najmłodszych zaprojektowaliśmy plac zabaw 
wewnątrz Strefy Mieszkańca. Deszczowe dni przeniosą dzieci 
oraz młodzież do sali, w której będzie na nich czekać wiele 
atrakcji. Dzięki temu nasze pociechy zawsze znajdą okazję do 
aktywnego wypoczynku i towarzyskich spotkań z rówieśnikami.

Strefa mieszkańca

Strefa zabawyStrefa Coworking



Budynki inwestycji Solaris Park zostały zaprojektowane przez 

najlepszych architektów, którzy zadbali o każdy, najdrobniejszy detal 

planowanej przestrzeni. Osiedle Solaris Park będzie nawiązywało do 

natury i stworzy idealne miejsce do odpoczynku.
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Podczas realizacji inwestycji Solaris Park zadbamy o wykorzystanie 

nowatorskich i w pełni ekologicznych rozwiązań, dzięki czemu Osiedle 

będzie nie tylko funkcjonalne, lecz także przyjazne mieszkańcom oraz 

zapraszanym gościom.
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Ściana konstrukcyjna - nienadająca się do demontażu

Ściana działowa - nadająca się do demontażu

Rekomendowane
dla rodziny z dziećmi
4-pokojowe z osobną kuchnią lub aneksem — 105,45 m²

N

Hol
15,37 m²

Przedpokój
2,36 m²

Łazienka
5,01 m²

Garderoba
2,72 m²

Pokój
9,88 m²

Pokój
12,81 m²

Loggia 2
5,33 m²

Pokój
11,98 m²

Pokój
25,55 m²

Loggia 1
8,28 m²

Łazienka
4,86 m²

Kuchnia
12,52 m²





N

Przytulne i funkcjonalne
mieszkanie dla pary
2-pokojowe z aneksem — 35,00 m²

Ściana konstrukcyjna - nienadająca się do demontażu

Ściana działowa - nadająca się do demontażu

Loggia
7,05 m²

Przedpokój
3,15 m²

Pokój z aneksem
17,11 m²

Pokój
9,31 m²

Łazienka
4,33 m²





N

Przestronny apartament
3-pokojowe z aneksem — 63,25 m²

Ściana konstrukcyjna - nienadająca się do demontażu

Ściana działowa - nadająca się do demontażu





N

Wygodna i praktyczna przestrzeń
2-pokojowe z aneksem — 49,47 m²

Ściana konstrukcyjna - nienadająca się do demontażu

Ściana działowa - nadająca się do demontażu

Przedpokój
3,06 m²

Pokój z aneksem
27,67 m²

Loggia
4,45 m²

Garderoba
3,13 m²

Łazienka
4,29 m² Pokój

10,42 m²





Semaco Invest Group - 20 lat na rynku nieruchomości.

Koncentrujemy się przede wszystkim na budownictwie wielorodzinnym. 
Tworzymy atrakcyjne oraz funkcjonalne obiekty będące przyjaznym 
miejscem dla człowieka. Na przestrzeni wielu lat w branży zgromadziliśmy 
ogromną rzeszę zadowolonych klientów, którzy dzięki naszej pasji 
budowania znaleźli swoje wymarzone mieszkania. Na sukces naszej firmy 
każdego dnia pracuje zespół specjalistów, o nieruchomościach 
wiedzących absolutnie wszystko. Budujemy z myślą o potrzebach, 
oczekiwaniach, marzeniach. Nasze realizacje niezmiennie charakteryzują 
się wysokim standardem wykonania oraz nowatorskimi
i praktycznymi rozwiązaniami.

15
ODDANYCH
INWESTYCJI

1600
SPRZEDANYCH
MIESZKAŃ

20
LAT DOŚWIADCZENIA
W BRANŻY

Deweloper





www.solarispark.pl

Semaco Invest Group
ul. Saska 9/6
30-715 Kraków

Tel.: +48 12 290 53 06
Tel.: +48 12 290 53 07
biuro@semaco-ig.pl
biuro@solarispark.pl

www.semaco-holding.pl


