Wkrótce pierwsze przeprowadzki do mieszkań z
drugiego etapu Osiedla Botaniczna
Informacja prasowa, Poznań, 20 listopada 2018
Budynki drugiego etapu Osiedla Botaniczna otrzymały pozwolenie na użytkowanie i
niedługo pierwsi mieszkańcy wprowadzą się do nowych lokali. Trwają aktualnie
odbiory techniczne z udziałem właścicieli oraz ich opiekunów z Biura Obsługi Klienta.
Firma Nickel Development, realizująca Osiedle Botaniczna na pograniczu poznańskich dzielnic Jeżyce
i Ogrody, do końca roku planuje zakończyć prace w budynkach drugiego, ostatniego etapu inwestycji.
W tej chwili trwają ostatnie prace porządkowe na terenie osiedla, a równolegle z odbiorami
technicznymi deweloper prowadzi rozmowy zmierzające do podpisania umów z dostawcami mediów.
W odbiorach technicznych nabywcy mieszkań są wspierani przez swoich opiekunów z Biura Obsługi
Klienta, którzy już od wiosny monitorowali wykonanie prac, dbając o jak najwyższą jakość wykończeń.
Celem Biura Obsługi Klienta było zminimalizowanie ilości uchybień i zadbanie o wszelkie detale, co
ma się przełożyć na zadowolenie przyszłych mieszkańców i skrócenie procesu odbiorów technicznych
oraz cyklu wydawania mieszkań.
Osiedle Botaniczna jest projektem realizowanym w ścisłej współpracy dwóch spółek z Grupy Nickel,
bowiem generalnym wykonawcą inwestycji jest PTB Nickel. To pozwoliło na jeszcze lepszą kontrolę
nad jakością i dotrzymywaniem terminów realizacji poszczególnych części projektu.
– Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w realizacji projektu Osiedle Botaniczna. Niebanalna
architektura i doskonała lokalizacja, które idą w parze z rzetelnym wykonaniem, są odzwierciedleniem
wartości, które wyznajemy jako cała Grupa Nickel – mówi Michał Nickel, prezes spółki PTB Nickel. –
Jestem przekonany, że dzięki temu drugi etap osiedla znajdzie uznanie klientów przynajmniej w takim
stopniu, jak poprzedni – dodaje.
Wkrótce zakończy się również sprzedaż mieszkań na Osiedlu Botaniczna, bowiem wolne pozostały
już tylko dwa lokale. To duże 95- i 110-metrowe apartamenty w standardzie premium, znajdujące się
w Domu Apartamentowym Botaniczna Plus, leżącym najbliżej granicy osiedla sąsiadującej z Ogrodem
Botanicznym. Wraz zakończeniem sprzedaży, zamknięty zostanie największy dotychczas projekt w
20-letniej historii firmy Nickel Development. Na horyzoncie rozwoju firmy widać jednak nowe
propozycje w postaci poznańskiego ST_ART Piątkowo oraz kurortowego Green Club w Szklarskiej
Porębie, których skala jeszcze przerośnie imponujące Osiedle Botaniczna.
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-O NICKEL Development:
NICKEL Development to poznańska firma deweloperska, działająca na rynku od 20 lat. Inwestycje
podejmowane przez firmę charakteryzują się świadomym doborem lokalizacji oraz dobrze
rozumianym designem – nastawionym na mieszkańców i ich konkretne potrzeby. Oferta NICKEL
Development obejmuje obecnie mieszkania i domy w następujących lokalizacjach:
Wille Wodziczki – posiadłość składająca się z dwóch willi miejskich. Zostały one zaprojektowane w
stylu dwudziestolecia międzywojennego, nawiązując tym samym do klasycznej architektury Sołacza,
gdzie są one zlokalizowane. Autorem koncepcji jest architekt Grzegorz Kołodziej, wcześniejszy
laureat Nagrody im. Jana Baptysty Quadro. Zamknięty i monitorowany teren posiadłości będzie w
przeważającej części zajmować zieleń, zaaranżowana na wzór ogrodów angielskich. Szczegółowe
informacje na stronie internetowej wodziczki.com
Botaniczna – nowoczesne osiedle w pobliżu centrum Poznania, w odległości zaledwie kilkuset
metrów od ogrodu Botanicznego oraz Jeziora Rusałka. To idealna lokalizacja dla osób intensywnie
korzystających z miejskiego stylu życia, a jednocześnie poszukujących możliwości aktywnego
spędzania wolnego czasu. Oddanie do użytkowania I etapu osiedla rozpoczęło się w marcu 2016 r.
Obecnie w sprzedaży są mieszkania z 2 etapu osiedla.
Botaniczna Plus – dom apartamentowy zlokalizowany w zachodniej części Osiedla Botaniczna, z
widokiem na poznański Ogród Botaniczny. Mieści on 15 przestronnych apartamentów z dużymi
tarasami. Jego rozpoznawalnym elementem jest wykończenie elewacji giętą i perforowaną blachą w
kolorze szampana.
Szczegóły dotyczące Osiedla Botaniczna oraz Domu Apartamentowego Botaniczna Plus na stronie
internetowej botaniczna.com
Osiedle Księżnej Dąbrówki – osiedle domów jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych w
Dąbrówce pod Poznaniem. To lokalizacja o bardzo dobrym dostępie do infrastruktury drogowej,
zapewniająca dogodny dojazd do wszystkich dzielnic Poznania. Osiedle zostało stworzone z myślą o
osobach, którym zależy na spokoju i dobrym klimacie , doceniających bliskość terenów
wypoczynkowych i rekreacyjnych. Deweloper rozbudowuje osiedle od 2000 r. Obecnie realizowany
etap – obejmujący ulicę Fosową i Gościniec – jest już dziesiątym z kolei. Szczegóły dotyczące osiedla
na stronie internetowej dabrowki.com.
Apartamenty Koło Brzegu – 96 wakacyjnych apartamentów w urokliwej, nasyconej zielenią dzielnicy
Kołobrzegu – Podczelu. Bliskość morza, Ekoparku Wschodniego, ścieżki rowerowe i tereny
spacerowe, to obok wysmakowanej architektury największe atuty lokalizacji. Wszystkie apartamenty
będą wykończone pod klucz, a części wspólne zostaną zagospodarowane jako strefa relaksu. Wolny
czas będzie można spędzić przy kominku, w saunie, jacuzzii, w strefie FUN. Apartamenty można
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kupić do własnego użytkowania lub skorzystać z opcji operowania najmem.
Więcej informacji i pełna oferta na stronie internetowej: kolobrzegu.com.
Green Club – największa obecnie inwestycja w Szklarskiej Porębie. Obejmuje dwa etapy, w ramach
których powstanie 310 luksusowo wykończonych apartamentów wypoczynkowych oraz dwa baseny:
wewnętrzny i zewnętrzny, a także sauny, spa i fitness. Projekt dopełniają restauracja, przestrzeń
konferencyjna, strefę Playstation dla nastolatków, a także duży, zewnętrzny plac zabaw.
Inwestycja obejmuje infrastrukturę zaprojektowaną specjalnie z myślą o sportowcach. W Green Clubie
znajdą się rowerownie oraz narciarnie: standard i premium, warsztaty samoobsługowe, myjki
rowerowe, a także wypożyczalnie sprzętu. Obiekt oferuje miejsca parkingowe zewnętrzne oraz w
halach garażowych. Teren inwestycji jest zamknięty i monitorowany.
Inwestycja ma charakter condo-hotelowy i jest przygotowana przede wszystkim z myślą o osobach
profesjonalnie inwestujących w nieruchomości pod wynajem. Oferta i szczegółowe informacje
dotyczące inwestycji znajdują się na stronie internetowej: greenclub.com.pl.
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