
Domy 
nad Toruniem
Las, jezioro, spokój...

Dom 001
995.000 €

Dom 004
745.000 €

Dom 002
895.000 €

Dom 003
795.000 €



Dom 001
287 m² / 1.700 m² działka / 995.000 €

Dom 002
265m² / 1.455 m² Działka / 895.000 €



Dom 003
226m² / 1.468 m² działka / 795.000 €

Dom 004
215m² / 1.219 m² działka / 745.000 €



Wyjątkowe domy 
nad Toruniem 
blisko Jeziora 
Kamionkowskiego

Twój prezent za wszystkie 
chwile wyrzeczeń i wiele 
godzin pracy.

Zapraszamy do 
kontaktu z nami

z panelami słonecznymi, pompą 
ciepła i magazynem energii.

Autorem projektów jest laureat prestiżowej nagrody 
2022 r. - Pracownia BUKA Architektura - nagrodzona 
za: "Obiekt 20-lecia Kujawsko-Pomorskiej 
Okręgowej Izby Architektów RP"

Domy mają przewidzianą część dla gości / rodzica / 
gosposi z własną łazienką - nigdy nie wiadomo, co 
życie nam przyniesie.

Zaprojektowana antresola może stać się ulubionym 
miejscem na czytanie książek zaraz po sesji w saunie.

Na piętrze mamy przestronną sypialnię z jacuzzi 
koniecznym po saunie z widokiem na las lub TV, prócz 
garderoby mamy jeszcze jedną łazienkę, żeby nie 
było potrzeby schodzenia, np. w nocy.

Na parterze zaplanowaliśmy miejsce na stół do 
ping-ponga lub bilarda, co może okazać się 
wyzwaniem dla wybranych gości.

Kolejna myśl, to uniezależnienie od wzrostu kosztu 
prądu i ogrzewania, dlatego projekty zawierają panele 
fotowoltaiczne, pompę ciepła i magazyn energii. 
W powiązaniu z górnymi celami zaplanowaliśmy 
inteligentne systemy sterowania i monitoringu 
z każdego miejsca na świecie.

Bliskość Jeziora Kamionkowskiego ze ścieżką 
rowerową/spacerową, molo, z którego można łowić 
ryby, to z całą pewnością aspekty, które mogą 
pomóc w znalezieniu zasłużonego spokoju 
i prowadzeniu zdrowego trybu życia. Podaruj sobie 
dom, który spełni Twoje wszystkie pragnienia pod 
jednym dachem.

Dane kontaktowe

Tel. +48 880 50 70 90
E-mail: pro.consulting@as@gmail.com

Odwiedź naszą stronę 
internetową

www.pro-cons.eu 

Dom 001: 

287 m² / 1.700 m² działka / 995.000 EUR

Dom 004:

215m² / 1.219 m² działka / 745.000 EUR

Dom 003:

226m² / 1.468 m² działka / 795.000 EUR

Dom 002:

265m² / 1.455 m² Działka / 895.000 EUR
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