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HAUS Deweloper  wraz z pracownią architektoniczną GREBSKI.PL, projektując Apartamenty Natura, postawił na nowoczesne rozwiązania i oryginalność. Dzięki temu 
mieszkańcy korzystać będą mogli z takich rozwiązań, jak tarasy na dachu budynków, duże prywatne ogrody i balkony na całą szerokość mieszkania. 
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Nowe, ekologiczne mieszkania z wielkimi tarasami
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Apartamenty Natura –  
ekologicznie znaczy  
naturalnie, funkcjonalnie, 
w harmonii
Mieszkania w Apartamentach Na-
tura zaplanowano w taki sposób, by 
były przyjazne, funkcjonalne i do-
pasowane do potrzeb wszystkich 
mieszkańców. Do dyspozycji miesz-
kańców są kawalerki o powierzchni 
od 28 m2, apartamenty dwupokojo-
we o powierzchni od 46 m2, trzypo-
kojowe o metrażu od 48 do 79 m2. 
Z myślą o osobach, które potrzebują 
większej przestrzeni, przewidziano 
możliwość łączenia mieszkań znaj-
dujących się obok siebie. Do każde-
go z mieszkań przynależeć będzie 
ogród lub przestronny balkon lub 
taras na dachu budynku. Dzięki 
temu mieszkańcy stworzą dla siebie 
idealne miejsce do życia w relaksie, 
bliskości z naturą, zarazem zacho-
wując pełną prywatność.

Apartamenty Natura -  
ekologiczne budownictwo

Apartamenty Natura to pierwsza w Opolu 
inwestycja, przy której pomyślano o szeroko 
pojętej ekologii:

• tarasy i balkony wykonane z naturalnego 
drewna,

• ściany z naturalnej ceramiki,

• naturalny kamień na dachach budynków, 
dzięki któremu mieszkania nie są narażone 
na przegrzanie,

• naturalne zielone dachy z roślinnością eks-
tensywną,

• retencja wody opadowej na terenie osiedla,

• przestrzeń wewnątrz i na zewnątrz budyn-
ków dostosowana do potrzeb osób star-
szych i niepełnosprawnych, bez barier ar-
chitektonicznych,

• pełne spokoju i zieleni otoczenie osiedla, 
jednocześnie bliskie wszystkim niezbęd-
nym do prowadzenia komfortowego życia 
instytucjom i sklepom.

Ekologia nie jest już hasłem z okładek czasopism. Jest koniecznością i potrzebą. To sposób na życie 
w zdrowiu i równowadze. Wybierając mieszkanie zastanawiamy się nad jego funkcjonalnością, jako-
ścią materiałów użytych do budowy, najbliższym otoczeniem. Jednak znaczenie ma również lokaliza-
cja budynku w przestrzeni globalnej, jaką jest miasto. Ważny jest sposób wykorzystania nowoczesnych 
technologii, które są coraz bliższe naturze oraz zagwarantowanie mieszkańcom dobrego samopoczu-
cia poprzez optymalne zagospodarowanie terenów zielonych i stworzenie miejsc do rekreacji.

Układ mieszkań 
zobacz 

apartamentynatura.pl

Nowe, ekologiczne mieszkania z wielkimi tarasami
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HAUS Deweloper  wraz z pracow-
nią architektoniczną GREBSKI.PL, 
projektując Apartamenty Natura, 
postawił na nowoczesne rozwią-
zania i oryginalność. Dzięki temu 
mieszkańcy korzystać będą mogli 
z takich rozwiązań, jak tarasy na 
dachu budynków, duże prywatne 
ogrody i balkony na całą szerokość 
mieszkania. W ramach inwestycji 
powstanie przestrzeń rekreacyj-
na, w której zorganizowany zosta-
nie między innymi plac zabaw dla 
dzieci, siłownia terenowa i boisko. 
To właśnie wspomniane tarasy, 
ogrody i balkony są wielkim atu-

tem inwestycji dającym przestrzeń 
i prywatność. Zielone dachy eks-
tensywne to niezwykle ekologicz-
ne i nowoczesne rozwiązanie. Są 
to rośliny takie jak mchy, porosty, 
rozchodniki, odporne na suszę 
i wiatr. Nie wymagają szczególnej 
pielęgnacji, a ich pozytywny wpływ 
na środowisko i estetykę jest nie do 
przecenienia. To właśnie tutaj stwo-
rzone zostaną, osłonięte żaglem 
słonecznym, tarasy dla apartamen-
tów z poziomu drugiego, idealne 
do wypoczynku z rodziną i przyja-
ciółmi. Zielone dachy retencjonu-
ją wody opadowe i zabezpieczają 

dach termicznie. W porównaniu 
z tradycyjnym dachem pokrytym 
papą bitumiczną, zielony dach nie 
nagrzewa się podczas upalnych 
słonecznych dni, działając jak na-
turalny klimatyzator. System ten 
ma ważne znaczenie dla ekologii 
miasta. To również rekompensata 
ekologiczna przestrzeni wykorzy-
stanej pod zabudowę.

Apartamenty Natura –  
życie blisko natury
Idea Apartamentów Natura wpi-
suje się w nurt współczesnego bu-
downictwa ekologicznego, którego 

założeniem jest oddalanie się od 
centrum miasta na rzecz osie-
dli osadzonych w szerokiej prze-
strzeni, pełnych zieleni, cichych, 
w których nie ma miejsca na zgiełk, 
hałas i ciasnotę. To wyraz troski 
o komfort życia, bezpieczeństwo 
i zdrowie mieszkańców. Klimat 
śródmieścia nie zawsze pozwala 
na zachowanie pełni sił witalnych 
i dobrego samopoczucia. Mieszka-
nie w centrum wiąże się niestety 
z zanieczyszczonym powietrzem, 
hałasem przekraczającym dozwo-
lone normy, większym stresem 
wywołanym tłokiem i szybkim 

tempem życia. Rozwiązaniem po-
wyższych problemów i niedogod-
ności jest osiedle w otoczeniu zie-
leni i pól, z niewielką odległością 
od centrum. Miejsce, gdzie wciąż 
dominuje sielska atmosfera, w któ-
rym ludzie żyją bliżej siebie, gdzie 
z okien budynków widać wspaniałą 
przyrodę. Jest to idealna lokalizacja 
przede wszystkim dla rodzin, które 
odnajdą tu więcej przestrzeni ży-
ciowej oraz prywatności w harmo-
nii z naturą.

Beata Marcinowicz

Osiedle stanowić będą dwa niskie, kameralne budynki o nowocze-
snej bryle. Każdy budynek składa się z czterech kondygnacji. Poziom 
-1 to miejsca postojowe dla samochodów i komórki lokatorskie, parter 
to apartamenty z ogrodami o powierzchni do 194 m2, apartamenty na 
pierwszym piętrze posiadają balkony na całej szerokości mieszkania, 
a mieszkania na drugim piętrze posiadają zarówno balkony jak i tarasy na 
dachu. W każdym budynku będzie winda oraz wózkownia/rowerownia.  
Mieszkania rozplanowane są w taki sposób, by zapewnić dużą ilość świa-
tła i komfortową przestrzeń życiową , między innymi poprzez atrakcyjne 
rozplanowanie mieszkania, wygospodarowanie przestrzeni na pomiesz-
czenie gospodarcze oraz odpowiednią wentylację apartamentu.


