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W SERCU MIASTA

Zacisze

Elegancja, prostota i sztuka

Wnętrza inwestycji są spotkaniem ze sztuką. W częściach wspól-
nych zastosowano specjalne oświetlenie tworzące tło dla obrazów 
wykonanych przez absolwentów Akademii Sztuk Pięknych jakby 
w hołdzie dla pasji tworzenia Jacka Malczewskiego, artysty uzna-
nego na świecie. Są dopełnieniem oryginalnej instalacji Piotra Bo-
ronia. Trójmiejski rzeźbiarz zabiera nas nad brzeg morza, w któ-
rym manty – lepiej znane jako płaszczki – „płyną” w jedną stronę 
wzdłuż budynków, sygnalizując kierunek ciągu komunikacyjnego.

Inspiracją powstania dziewięciu budynków była przedwojenna ar-
chitektura dawnych kamienic, która łączy w sobie elegancję i pro-
stotę formy, tworząc nietuzinkowe rozwiązania architektoniczne. 
Wyczucie w doborze szlachetnych detali, skandynawskie inspiracje 
widoczne w kolorze fasad, w połączeniu ze skarbem, jakim jest 
lokalizacja, sprawiają, że Kamienice Malczewskiego to wyznacz-
nik trendu.
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Na mapie Trójmiasta w dalszym ciągu można znaleźć 
nieodkryte jeszcze miejsca, które łączą w  sobie 
fascynujący kawałek historii miasta z powiewem nowości 
i całkowicie zmieniają trendy. Takim właśnie miejscem 
są Siedlce. Kameralność mieszkań w klimatycznych 
kamienicach przy Malczewskiego oraz lokalizacja 
w pobliżu serca aglomeracji to klucz do komfortowego 
życia i  argument, któremu ciężko się oprzeć, gdy 
podejmujemy decyzję o zakupie mieszkania.

Nie rezygnując z uroków miejskiego życia

Wybór miejsca do życia powinien być przemyślany na wiele spo-
sobów, zapewniając komfort zamieszkania i świadomość, że mamy 
wpływ na miejsce, w którym chcemy żyć. Ideałem jest poczucie 
ciszy, spokoju i bezpieczeństwa w sąsiedztwie zieleni, z jednocze-
snym zapewnieniem bliskości miejsc ważnych dla codziennego 
funkcjonowania oraz dostępem do kultury i sztuki. Przez moment 
wielką popularnością cieszyły się obrzeża Gdańska, aktualnie coraz 
chętniej zamieniane są one na okolice centrum, w których można 
znaleźć wszystko, czego potrzebujemy.

Przewaga centralnych dzielnic

Lokalizacja jest czynnikiem, który najbardziej wpływa na wartość, 
a jednocześnie podkreśla prestiż inwestycji. Mieszkania w pobliżu 
centrum traktowane są jako wyśmienita i kompleksowa odpowiedź 
na potrzeby mieszkańców miast. Jednocześnie trudno znaleźć lo-
kalizacje, które nie są typowo inwestycyjne. Widoczny trend kli-
matycznych mieszkań zlokalizowanych jak najbliżej serca miasta 
widać w inwestycji Kamienice Malczewskiego 2 na gdańskich 
Siedlcach.

Inwestycja Allconu jest kontynuacją projektu, który szybko przy-
padł do gustu mieszkańcom Gdańska. Atutem Kamienic Malczew-
skiego 2 jest lokalizacja. Spokojna okolica przy ulicy Sołeckiej, 
usytuowana jedynie 150 metrów od ul. Kartuskiej przekonuje, że 
osiedlamy się w miejscu o wielkim potencjale, które – budząc za-
interesowanie mieszkańców – ma nieoceniony wpływ na rozwój 
tej części miasta.


