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GETMAR

mieszkania@getmar.com.pl

Getmar.pl
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Kup mieszkanie i otrzymaj RABAT  

nawet do 3.000 zł 

Łódź-Zarzew
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NOWE INWESTYCJE 2020/2021 

Nasza nowa inwestycja Cię zaskoczy!  Pierwsze takie mieszkania w Łodzi! 

OSIEDLE HETMAŃSKA PARK 

Nowe ekskluzywne osiedle budynków czterorodzinnych jest niestandardowym projektem przeznaczonym dla 

najbardziej wymagających klientów.   
Inwestycja łączy zalety wynikające z posiadania domu, z wygodą i komfortem mieszkania na osiedlu. 

Hetmańska Park to prywatny ogrodzony teren, na którym powstanie kompleks 11 budynków czterorodzinnych z 

garażami oraz miejscami postojowymi. 

W każdym z domów przewidziano po cztery mieszkania z prywatnymi ogródkami o powierzchni ok. 40-180 m
2
, 

obszernymi tarasami do 60 m
2
 i balkonami. 

W ofercie zaprojektowano mieszkania jednopoziomowe o powierzchni ok. 85-118 m
2
. 

Każde z nich posiada przestronny salon oraz duże panoramiczne okna, które zapewnią doskonałe nasłonecznienie. 

Taras z ogródkiem zapewni mieszkańcom komfort codziennego użytkowania. 
Na terenie osiedla zaplanowano również dwa nowoczesne i bezpieczne place zabaw dla dzieci. 

Wewnętrzna uliczka na terenie zamkniętym tworzy klimat cichej i spokojnej okolicy, na którym przewidziane zostały 
również miejsca postojowe dla mieszkańców oraz gości. 

Oddanie do użytku w IV kwartale 2021 roku.                                      11 BUDYNKÓW CZTERORODZINNYCH 

 

 

NASZA LOKALIZACJA 

Osiedle Widzew Olechów Janów 

Niewątpliwym atutem naszej inwestycji jest usytuowanie budynków wśród zieleni, w bezpośrednim sąsiedztwie 
lasów i terenów rekreacyjnych (tereny parkowe, ścieżki piesze i rowerowe). Doskonała sieć połączeń z centrum 
miasta oraz położenie blisko tras wyjazdowych i węzła autostrady A1 (5 minut) zapewni bliskość miejskich 
udogodnień i szybki wyjazd z Łodzi. 

Usytuowanie inwestycji zapewnia łatwy dostęp do ważnych ciągów komunikacyjnych, centrów handlowych, 
przedszkoli, szkół, zakładów opieki medycznej, a także miejsc służących rekreacji i rozrywce. Jednocześnie bliskość 
natury pozwala lokatorom uchronić się przed wielkomiejskim zgiełkiem. 

 

www.hetmanska-opolczyka.pl 

info@hetmanska-opolczyka.pl 

(+48) 606 909 035 

Biuro Inwestycji zlokalizowane jest przy Galerii Hetmańskiej, al. Hetmańska 18 w Łodzi czynne od poniedziałku do 
piątku w godz. 9:00-18:00, w soboty w godz. 9:00-13:00. 
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MIESZKANIA HETMAŃSKA – ETAP II CZ. II 
Budynek B19 i B20 
Inwestycję tworzą dwa 2-piętrowe budynki z 1 kondygnacją podziemną. 
Zaplanowano w nich po 27 mieszkań 1-,2- i 3 – pokojowych o metrażach od 33 do 68 m². Mieszkania zaprojektowane 

z naciskiem na funkcjonalność oferują ustawny układ i dodatkową przestrzeń w postaci balkonu o powierzchni od 7 

do 13 m² lub ogródków o powierzchni od 40 do 270 m² . 
Budynek B21 
Inwestycję tworzy jeden 3-piętrowy budynek. 
Zaplanowano w nim 35 mieszkań 1-,2- i 3 – pokojowych o metrażach od 44 do 72 m². Mieszkania zaprojektowane z 
naciskiem na funkcjonalność oferują ustawny układ i dodatkową przestrzeń w postaci balkonu o powierzchni od 6 do 
14 m². Te spośród nich, które położone są na parterach mają tarasy oraz dostęp do ogródków o powierzchni od 40 
do 160 m².  
Oddanie do użytku w  IV kwartale 2020 roku. 

W związku z dużym zainteresowaniem, planowana inwestycja zostanie uzupełniona o dwa nowe budynki. 
Posiadające cztery kondygnacje naziemne z windami, przestronnymi balkonami o powierzchni od 6 do 14 m². 
Mieszkania, które położone są na parterach mają tarasy oraz dostęp do ogródków o powierzchni od 40 do 160 m². 
Zaplanowano w nich 81 mieszkań 1-,2- i 3 – pokojowych w metrażach od 33 do 77 m². W projekcie uwzględniono 
komórki lokatorskie na tym samym poziomie, co mieszkanie, a na terenie zewnętrznym ogrodzonym, plac zabaw dla 
najmłodszych oraz miejsca postojowe naziemne. 

Termin oddania budynków zaplanowano na IV kwartał 2021 roku.           5 BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH 
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