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„Stalmacha 4" przyciąga
elegancją i komfortem
Powoli dobiega końca renowacja eleganckiej kamienicy przy ul. Stalmacha 4. Choć powstała niemal 120 lat
temu, już wkrótce nowoczesnych wnętrz będą mogły jej
pozazdrościć dużo młodsze obiekty. Na przyszłych lokatorów czeka kilka przestronnych i efektownych mieszkań.
Położona w sąsiedztwie gliwickiej starówki kamienica powstała w latach 1901-1902. W zeszłym roku za sprawą firmy Wall
Invest ruszyła jej gruntowna modernizacja. Zmiany już można
podziwiać. W oczy rzuca się
przede wszystkim podwyższenie dotychczas trzypiętrowego
budynku, o jeszcze jedną kondygnację. Od strony podwórza
w miejsce zdemontowanej starej klatki schodowej, powstaje
zupełnie nowa o niebanalnej
konstrukcji, która zostanie pokryta witryną szklano-aluminiową. W trakcie remontu zadbano
również o uwydatnienie detali
architektonicznych kamienicy
oraz pieczołowicie odnowiono
gzymsy. Lico elewacji stanowi
cegła klinkierowa.
Usytuowanie kamienicy nie
tylko zapewni mieszkańcom
swobodną i szybką komunikację ze wszystkimi dzielnicami
Gliwic, ale także, przy jednoczesnym odizolowaniu budynku
od ruchliwych arterii, zapewni
komfort mieszkania, chroniąc
przed hałasem. Budynek leży
bowiem z jednej strony przy
jednokierunkowej ulicy Stalmacha o niewielkim natężeniu
ruchu, z drugiej strony posiada
sporych rozmiarów podwórze
z naziemnymi miejscami parkingowymi.

Największe walory przebudowana
kamienica kryje
jednak w swoim
wnętrzu. To 12
mieszkań o zróżnicowanych metrażach od 29,92 m2
do 74,29 m2.
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pełnosprawnych.
Wewnątrz obiektu
zamontowana będzie
winda, z czym nie
spotykamy się zbyt
często w tego typu
budynkach. Za jednym razem skorzysta
z niej do 8 osób.
– Już na etapie projektowania
wychodzimy naprzeciw indywidualnym potrzebom klientów.
Nasze sukcesy osiągamy dzięki
umiejętności zrozumienia ich
oczekiwań. Poprzez czas poświęcony na spotkania i rozmowy poznajemy ich potrzeby i preferencje. Wnikliwie słuchamy
i wyciągamy wnioski – wyjaśnia
Rafał Franz z Wall Invest.

Większość z nich wyposażona
zostanie w balkony ze szklanymi balustradami i ceramicznymi płytkami antypoślizgowymi.
W mieszkaniach zakładane są
obecnie nowe instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna,
centralnego ogrzewania (ciepło
dostarczane przez PEC-Gliwice),
telefoniczna, internetowa, antenowa dla TV naziemnej oraz
domofonowa (cyfrowa). Układ
mieszkań przy ul. Stalmacha 4,
firma Wall Invest zrealizowała
zgodnie z prowadzonym przez
siebie projektem „Mieszkaj
INACZEJ”.

Pracujemy bardzo intensywnie,
aby efekt naszej pracy był równie
piękny jak przy wcześniejszych inwestycjach – mówi Roman Wieczorek, właściciel firmy Rowibau.
Budynek przy ul. Stalmacha

netową bądź telefonicznie (+48
793 303 583 lub +48 501
476 337). Chętni muszą się
spieszyć, bo zainteresowanie
mieszkaniami jest duże. Nowych właścicieli znalazły już
cztery z nich.

– „Mieszkaj INACZEJ” to sztandarowy i prekursorski projekt
spółki Wall Invest. Naszą misją
jest nadanie każdej nieruchomości niepowtarzalnego charakteru
i nowoczesnej funkcjonalności
oraz dbałość o wysoki komfort
realizowanych przedsięwzięć
i najwyższe standardy wykonania – tłumaczy Dariusz Brauhoff,
jeden z właścicieli firmy.

Kamienica zostanie
przystosowana do
potrzeb osób nie-

Głównym wykonawcą robót budowlano-remontowych jest firma
Rowibau z Gliwic, z którą od wielu
lat z doskonałym skutkiem współpracuje Wall Invest. Współpraca
ta zaowocowała zrealizowaniem
w ostatnim czasie dwóch innych
inwestycji w centrum Gliwic. Przy
ul. Długosza renowacją Starego
Hufca, a na starówce wyremontowaniem zabytkowej kamienicy
przy ul. Plebańskiej.

4 powinien być gotowy na
przełomie drugiego i trzeciego
kwartału 2015 roku. Obecnie
dobiegają końca prace termomodernizacyjne ścian zewnętrznych.

– Prace budowlane na Stalmacha 4 idą zgonie z planem.

Rezerwacji lokali mieszkalnych
można dokonywać drogą inter-

www.gazeta-miejska.pl

Więcej informacji na temat
inwestycji, a także firmy Wall
Invest znajdziemy na stronie
www.wallinvest.pl i www.
mieszkajinaczej.pl

– Od strony frontowej wykonano na tę chwilę ponad 60%
elewacji, ale już teraz trzy górne
piętra prezentują się wyśmienicie! – cieszy się Brauhoff.
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