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ST_ART Piątkowo: ruszyła budowa najnowszej 
inwestycji Nickel Development  
Informacja prasowa, Poznań 16 lipca 2019 

U zbiegu ulic Wojciechowskiego i Lechickiej w drugim tygodniu lipca rozpoczęła się 
budowa najnowszej inwestycji poznańskiej firmy deweloperskiej Nickel Development. 
Powstaje tam 15-piętrowy wieżowiec, który dzięki projektowi elewacji z dużymi 
oknami, a także loggiami i balkonami nada lekkości okolicy. Nawiązując do lokalizacji 
na granicy administracyjnej osiedla – deweloper nadał obiektowi nazwę ST_ART 
Piątkowo.  

Na placu budowy, który widać z ulicy Wojciechowskiego nieopodal stacji benzynowej kończą się 
właśnie roboty rozbiórkowe, a energetycy czuwają nad właściwym przyłączeniem inwestycji do sieci 
elektroenergetycznej. Powstają też ściany poziemnej hali garażowej, budowane w technologii ściany 
szczelinowej, przy których pracuje specjalistyczny sprzęt. Następnym krokiem będzie organizacja 
zaplecza budowy, wykop pod halę garażową oraz wykonanie płyty fundamentowej. W trakcie 
wykonywania płyty, za około 2 - 3 miesiące na placu stanie żuraw.  
 
W budynku znajdą się 233 lokale: kawalerki, mieszkania i apartamenty. Zespół projektowy pracujący 
nad układami lokali, zadbał o ergonomię. W każdym, nawet najmniejszym mieszkaniu znajdzie się 
miejsce na szafę wnękową, a sypialnie pomieszczą podwójne łóżka.  
 
Charakterystycznym elementem budynku będą duże okna, balkony i loggie, dzięki którym z oddali 
budynek będzie sprawiał wrażenia ażurowego. Godne uwagi jest również ustawienie wieżowca 
względem okolicznych budynków. Architekci zadbali o to, aby trzy bloki znajdujące się w 
bezpośrednim sąsiedztwie nie miały wpływu na widok z okien ST_ART Piątkowo. Z wyższych pięter 
wieżowca będzie rozciągał się widok na panoramę Poznania we wszystkie strony świata.  
 
Szczegółowych informacji o ofercie ST_ART Piątkowo udziela Biuro Sprzedaży Nickel Development, 
mieszczące się w Poznaniu, przy ul. Piątkowskiej 110, czynne w dni powszednie w godz. 8:00-17:00. 
Informacje o poszczególnych lokalach znajdują się także na stronie internetowej startpiatkowo.com. 
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Więcej informacji udzielają: 

Konrad Bugiera 
Rzecznik prasowy Nickel Development 
Właściciel w Konrad Bugiera Doradztwo Komunikacyjne 
kom.: +48 663 850 702 
email: kb@konradbugiera.com 
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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: 

ST_ART Piątkowo – to 15-piętrowy wieżowiec zlokalizowany u zbiegu ulic Lechickiej i 
Wojciechowskiego na poznańskim Piątkowie. Znajdą się w nim aż 233 mieszkania o szerokim 
spektrum metraży i różnorodnych układach. Począwszy od 35-metrowych kawalerek poprzez 
kompaktowe 2- i 3-pokojowe mieszkania o powierzchniach przeważnie ok. 40-60, a na przestronnych 
ponad 90-metrowych apartamentach kończąc. Architektura budynku wzbogaci otoczenie, pozostając 
w nim w zupełnej harmonii. Dzięki odpowiedniemu ustawieniu budynku względem okolicznych 
obiektów, w praktycznie wszystkich lokalach na wyższych piętrach mieszkańcy będą mogli cieszyć się 
widokiem na panoramę Poznania w każdą ze stron świata.  
Szczegóły oferty znajdują się na dedykowanej stronie internetowej startpiatkowo.com. 

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  

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. Będące obecnie w 
sprzedaży domy przy ul. Gościniec – to już dziesiąty z kolei etap. Szczegóły dotyczące oferty 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 
kupić do własnego użytkowania lub skorzystać z opcji operowania najmem.  
Więcej informacji i pełna oferta na stronie internetowej: kolobrzegu.com.  

Green Club Szklarska Poręba  - to projekt o dużej skali, obejmujący 10 niskich budynków, w których 
znajdzie się 310 wykończonych pod klucz lokali. Inwestycję dopełniają dwa budynki usługowe z 
restauracjami, basenem, spa oraz strefą zabaw i salami konferencyjnymi. Inwestorzy, którzy zakupią 
apartament wypoczynkowy w Green Clubie są wyręczeni z obsługi administracyjnej - przejmuje 
ją wyspecjalizowany operator Rent Like Home. Czerpanie korzyści z wynajmu opiera się tu na prostej i 
zrozumiałej formule – 70% wypracowanego zysku trafia do właściciela lokalu, a 30% do operatora.  . 
Szczegóły oferty na stronie internetowej: greenclub.com.pl. 


