


Zamieszkaj nowocześnie w harmonii z naturą 

Osiedle Zalesie jest kompleksem nowoczesnych domów 

zlokalizowanych w sercu tzw. ,,Zielonych Płuc” Katowic. 

W ubiegłym roku do dyspozycji mieszkańców Śląska zo-

stał oddany pierwszy etap budowy - domy w zabudowie 

bliźniaczej. Aktualnie realizowany jest drugi etap inwe-

stycji – domy w zabudowie łańcuchowej. Zalesie to wy-

marzona lokalizacja, dla tych którzy pragną odetchnąć od 

przestrzeni miejskiej i nawiązać bliski kontakt z naturą. 

Jest to projekt, który łączy nowoczesną estetykę z natu-

ralnym krajobrazem okolicy.

Dom na miarę Twoich marzeń

W ramach inwestycji znajduje się 12 domów: 9 o po-

wierzchni 123 m2 i 3 o powierzchni 137 m2 na działkach  

o powierzchni od 320 do 440 m2. Elastycznie zaprojekto-

wana przestrzeń sprawi, że dom będzie rósł razem z Two-

ją Rodziną! Domy o powierzchni 137 m2 powstały z myślą 

o większej rodzinie, bowiem posiadają dodatkowy pokój. 

Domy o powierzchni 123 m2 zaprojektowaliśmy tak, aby 

w przyszłości również było możliwe dobudowanie dodat-

kowego pokoju w miejscu tarasu nad garażem. Komfort 

mieszkańców jest dla nas wartością nadrzędną stąd swo-

boda, która pozwala zaaranżować swoją przestrzeń do-

mową w zależności od potrzeb. Dbamy o szczegóły, two-

rząc produkt z najwyższej jakości materiałów, prestiżowy 

ale i bezpieczny!

Sąsiedztwo

Osiedle zlokalizowane jest w sercu zielonych terenów 

aglomeracji śląskiej. Tym, którzy szukają wytchnienia od 

zgiełku miasta, polecamy wypoczynek nad sąsiadującym 

z Zalesiem potokiem Kaskadnik czy Lesie Gniotek. Loka-

lizacja Osiedla Zalesie znajduje się na liście 100 najatrak-

cyjniejszych miejsc do zamieszkania w Polsce wyróżnio-

nych przez tygodnik Wprost. Bliskość natury nie ogranicza 

mieszkańcom dostępu do tętniącej życiem przestrzeni 

miejskiej: infrastruktury socjalnej, sieci gastronomicznej, 

apteki czy zaplecza sportowego. Zielona okolica i jej le-

śni mieszkańcy tworzą idealne miejsce do życia, relaksu 

i spełniania swoich marzeń. Przyjaźnie skomponowana 

przestrzeń pomaga maksymalnie wykorzystać czas, który 

pozostaje po pracy na załatwienie niezbęnych spraw, bo-

wiem wszystko jest ,,pod ręką”.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się  

bliżej z naszą ofertą na stronie:

www.osiedlezalesie.pl

lub kontakt z przedstawicielami Biura Sprzedaży:

J. Kocerba tel.: +48 723 444 206

J. Góra tel.: +48 660 775 183


