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Wiecha na ST_ART Piątkowo. 
Stan zaawansowania prac na poziomie 65%. 
Informacja prasowa, Poznań 4 marca 2021. 
 
Nickel Development świętuje zawieszenie wiechy na swoim najwyższym, jak do 
tej pory, budynku. ST_ART Piątkowo osiągnął docelowe 16 kondygnacji, a 
ogólny poziom zaawansowania prac osiągnął 65%. Budowa rozpoznawalnego 
wieżowca wkracza w finałowy etap prac.  
 
W pandemicznych warunkach, przy zachowaniu środków ostrożności, przedstawiciele poznańskiej 
firmy deweloperskiej Nickel Development spotkali się z pracownikami generalnego wykonawcy (firmy 
MASTERM) pracującymi przy budowie ST_ART Piątkowo na symbolicznym świętowaniu zawieszenia 
wiechy. Zdjęcia wykonane z dachu przy tej okazji pokazują, jaki widok czeka na przyszłych 
mieszkańców tego charakterystycznego wieżowca. Efektu przestrzennego z pewnością dodadzą 
ponadstandardowo duże okna, których montaż właśnie dobiega końca. Dostawcą stolarki jest firma 
DEFOR ze Śremu, która do produkcji zużyła ponad 28 km różnego rodzaju profili PVC oraz 18 km 
wzmocnień stalowych. Do tego prawie 2700 mkw. szyb zespolonych o podwyższonych parametrach 
termicznych i akustycznych. Łącznie zamontowanych ma być 980 zestawów okien. 
 
– Nasi klienci podkreślają, że widok z okna jest dla nich bardzo ważny. Podczas spotkania w Biurze 
Sprzedaży mogą oni sprawdzić w makiecie cyfrowej widok z okien w dzień i w nocy oraz operację 
słońca o różnych porach dnia – mówi Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel 
Development. – Najbardziej spektakularny widok będą mieli właściciele mieszkań narożnych na 
najwyższych kondygnacjach, z dużymi loggiami, z którym widok będzie roztaczał się w trzy strony 
świata – dodaje.  
 
Dobry widok to także efekt pracy architektów, którzy tak umiejscowili wieżowiec na działce, że 
sąsiadujące z nim w niedużej odległości wysokie bloki z Osiedla B. Chrobrego, nie zasłaniają 
panoramy Poznania z żadnej strony, nawet na niższych piętrach.   
 
Pozostałe prace, które aktualnie trwają na budowie to rozprowadzenie instalacji podtynkowych 
i położenie tynków. Ekipy wykonawcze pracują nad tym już powyżej szóstego piętra. Na podobnym 
etapie jest kładzenie posadzek. Z kolei w hali garażowej trwa izolowanie stropu wełną lamelową.  
 
W ofercie ST_ART Piątkowo dostępnych jest obecnie 95 z 233 mieszkań. W tym nadal spory wybór, 
od kawalerek, przez bestsellerowe mieszkania dwupokojowe, a skończywszy na czteropokojowych 
apartamentach o powierzchni przekraczającej 90 mkw, z loggiami nawet do 40 mkw. Duży wybór to 
jeden z powodów, dla których ST_ART Piątkowo trafia w szerokie gusta nabywców z Poznania i nie 
tylko. Są trzy różne rozkłady mieszkań na piętrach – takie same od 1-go do 6-go, potem 7-10 i 11-15. 
Na najwyższych piętrach umieszczono największe i jeszcze kilka z nich jest dostępnych. Szczegóły 
oferty można znaleźć na stronie internetowej dedykowanej inwestycji: startpiatkowo.com. 
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Więcej informacji udziela: 
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Konrad Bugiera 
Rzecznik prasowy Nickel Development 
Właściciel w Konrad Bugiera Doradztwo Komunikacyjne 
kom.: +48 663 850 702 
email: kb@konradbugiera.com 
-- 
O NICKEL Development: 
NICKEL Development to poznańska firma deweloperska, działająca na rynku od ponad 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. 
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 oraz mieszkania przy ul. Zbrojowej – to odpowiednio dziesiąty i 
jedenasty 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.  


