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NOWE PRZYLESIE - tu, gdzie wyróżniająca się architektura
spotyka się z nowoczesnością i stylem - osiedle
mieszkaniowe jakiego w Opolu dotąd nie było.
Opole - Półwieś, ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej

Budynek A

Budynek B

NOWE PRZYLESIE
osiedle mieszkaniowe

Lokalizacja
Jak może wyglądać dzień z życia na osiedlu
Nowe Przylesie? Budzisz się rano, ubierasz,
wychodzisz do pracy. Ruszasz!
Z osiedla Nowe Przylesie wszędzie jest/będzie
blisko – zamieszkasz przecież jedynie 10 minut
od centrum Opola, a jeśli pracujesz w regionie,
do wyjazdu na autostradę A4 masz blisko.
Po południu bez trudu i stania w korkach
dotrzesz do swojej nowej enklawy.
Po pracy możesz wypocząć na tarasie lub
we własnym ogródku - Twojej indywidualnej
przestrzeni rekreacyjnej.

Jest tu wszystko, czego dusza zapragnie :-)
Osiedle Nowe Przylesie położone jest
w zachodniej części Opola, w dzielnicy Półwieś.

NOWE PRZYLESIE

Lokalizacja ta zapewnia wygodny dojazd
zarówno do miasta, do obwodnicy, a także
do autostrady A4 (węzeł Prądy), przy
jednoczesnym zachowaniu komfortowego
położenia w spokojniejszej części dzielnicy.
W pobliżu usytuowane jest doskonałe zaplecze
handlowe (Centrum Handlowe Karolinka),
edukacyjne (szkoły podstawowe i średnie)
i zdrowotne (szpital z przychodnią, apteki),
a także miejsca zapewniające rozrywkę
i wypoczynek (Centrum WystawienniczoKongresowe, Centrum Sportu, pływalnia)

Zapraszamy!

NOWE PRZYLESIE
Doskonałe miejsce
do wygodnego życia
W pięknym miejscu mieszka się lepiej.
To dlatego osiedle Nowe Przylesie zostało
pomyślane jako funkcjonalne, ale również
bardzo estetyczne. Projektanci postarali się,
aby inwestycja odznaczała się designerskim sznytem, co będzie widać w przestrzeni osiedla.
Mieszkania z widokiem na wygodę! Trudno wyobrazić sobie prawdziwą wygodę bez możliwości wypicia
kawy na świeżym powietrzu. Każde mieszkanie na osiedlu Nowe Przylesie posiadać będzie indywidualny,
duży taras, a mieszkańcy lokali parterowych będą mogli wypoczywać po pracy w swoim własnym ogrodzie.
Osiedle Nowe Przylesie to projekt wszechstronny i uniwersalny. Dzięki lokalizacji, jak i innym zaletom,
będzie znakomitym wyborem dla wszystkich tych, którzy chcą mieszkać w estetycznym miejscu blisko
centrum miasta, bez obawy o wybudowanie kolejnych inwestycji w sąsiedztwie. Dobrze poczują się tu
zarówno single i indywidualiści, jak i pary
planujące wspólne życie. Będzie to również
doskonała opcja dla rodzin z dziećmi.
Osiedle Nowe Przylesie, to również
doskonała lokata kapitału. Mieszkania
inwestycyjne, wykończone pod klucz to
odpowiedź na potrzeby szerokiej grupy
nabywców – apartamenty mogą zostać
wykorzystane do celów biznesowych lub być
alternatywną opcją zakwaterowania dla
pracowników pobliskiej strefy ekonomicznej.

www.noweprzylesie.pl

Mieszkania
30, 38,
50, 65, 69
oraz 115 m²
Zacznijmy jednak od początku. Żeby tuż po dobrej decyzji o zamieszkaniu na osiedlu Nowe Przylesie
żyło się jeszcze wygodniej, zaproponujemy także wykończenie "pod klucz" w jednym z uzgodnionych
standardów lub indywidualnie, we współpracy z profesjonalnym biurem projektowym. Istnieje
możliwość wygodnego skredytowania całości mieszkania i tym samym zaoszczędzenia czasu i pieniędzy.
We wszystkim doradzą i pomogą nasi doradcy.
Twoja przestrzeń. W ramach osiedle Nowe Przylesie powstaną dwa budynki pięciokondygnacyjne,
a w nich łącznie 137 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Nie za dużo, nie za mało,
lecz dokładnie tyle, by wszyscy czuli, że mają komfortową przestrzeń do życia. Kawalerki, od ok. 30 m2
2
do dużych mieszkań rodzinnych i ekskluzywnych apartamentów o powierzchni 115 m .
Osiedle kompletne! Części wspólne osiedla Nowe Przylesie to jakość i design per se.
Dla wygody i dobrego samopoczucia mieszkańców, osiedle wzbogacone zostanie terenami zielonymi,
placem zabaw oraz ławkami.
W ramach inwestycji każdy z budynków dysponuje podziemną halą garażową. Między budynkami
powstaną miejsca parkingowe oraz miejsce na rowery. Do dyspozycji mieszkańców będą także drobne
usługi w części parterowej budynku. Teren będzie częściowo ogrodzony, z zapewniającą bezpieczeństwo
elektroniczną kontrolą dostępu.

+48 885 150 250

www.noweprzylesie.pl

NOWE PRZYLESIE Doskonałe miejsce do wygodnego życia

Mieszkanie 50 m²
Idealne mieszkanie do wygodnego
życia dla niedużej rodziny z dziećmi
lub osób, składa się z wygodnego
salonu połączonego z jadalnią
i kuchnią, co tworzy atrakcyjną
wspólną przestrzeń mieszkalną,
jednej sypialni, a także łazienki.

Kuchnia/Salon

Układ mieszkania pozwala
na dowolną aranżację i umeblowanie,
w zależności od oczekiwań i potrzeb
mieszkańców.

Hol
Sypialnia

Mieszkanie jest dobrze doświetlone,
z pokoju dziennego jest wyjście
na piękny taras, a mieszkańcy
parteru, przez taras przejdą także
do własnego ogródka.
Taka przestrzeń, dodaje świeżości
i daje poczucie przenikania
z wewnątrz do świata zewnętrznego.

Łazienka

Propozycja dla osób

2+1

2
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+48 885 150 250

www.noweprzylesie.pl

NOWE PRZYLESIE Doskonałe miejsce do wygodnego życia

Mieszkanie 65 m²
Mieszkanie składa się z wygodnego salonu
połączonego z jadalnią i kuchnią, co tworzy
atrakcyjną wspólną przestrzeń mieszkalną,
sypialni i dodatkowego pokoju, który może
pełnić rolę gabinetu, a także łazienki.
To doskonałą opcja dla osób, które potrzebują
przestrzeni. Układ mieszkania zapewnia
domownikom swobodę i prywatność.
Niewątpliwym atutem każdego z tych
mieszkań jest piękny, duży taras - ok. 25 m2,
na którym zorganizować można miejsce
sprzyjające odpoczynkowi i spotkaniom
towarzyskim.
Mieszkania na parterze mają również własny
ogródek z bezpośrednim wyjściem z tarasu,
rozszerzając przestrzeń, np. dla dziecięcych
zabaw, z jednoczesnym zachowaniem pełni
prywatności.

Propozycja dla osób

2+1
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NOWE PRZYLESIE Doskonałe miejsce do wygodnego życia

Mieszkanie 30 m²
Atrakcyjna kawalerka składa się
z wygodnego salonu połączonego
z jadalnią i kuchnią, a także łazienki.

Hol
Doskonale zaprojektowana
przestrzeń do wygodnego mieszkania
dla singla lub pary, albo jednej osoby
pracującej w domu.
Granicę między salonem a aneksem
kuchennym, można dowolnie
wydzielić blatem lub lekkimi regałami,
co pozwoli podzielić przestrzeń,
jednocześnie nie ujmując nic
z przestronności i wygody, w zamian
tworząc dodatkową dekorację.
Niewątpliwym atutem jest możliwość
wypicia pysznej kawy, lub po prostu
chwila relaksu na tarasie
przylegającym do salonu.

Propozycja dla osób

2

1
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Kuchnia/Salon
Łazienka

www.noweprzylesie.pl

NOWE PRZYLESIE Doskonałe miejsce do wygodnego życia

Mieszkanie 38 m²
Luksusowa kawalerka
zaprojektowana w sposób
pozwalający na zorganizowanie
miejsca usługowego lub wygodnej
powierzchni biurowej połączonej
z holem, wielką zaletą takiego
biura w mieszkaniu jest osobna
łazienka i pomieszczenie socjalne
(kuchnia).

Łazienka
Kuchnia

Zaletą apartamentu jest jego
prosty układ, który zapewnia
funkcjonalność pomieszczeń,
pomimo niewielkiego metrażu.
Luksusowym dodatkiem jest
ogródek z tarasem o łącznej
2
powierzchni ok. 23 m

Propozycja dla osób

2
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Pokój

Hol

www.noweprzylesie.pl

NOWE PRZYLESIE Doskonałe miejsce do wygodnego życia

Mieszkanie 69 m²
To funkcjonalne mieszkanie
składa się z wygodnego salonu
połączonego z jadalnią
i kuchnią, co tworzy atrakcyjną
wspólną przestrzeń mieszkalną.
Układ mieszkania pozwala
na zaplanowanie komfortowych
warunków dla rodziny, która
ceni sobie luksus. Wygodna
łazienka i sypialnia z garderobą
sprawia, że to mieszkanie jest
idealną propozycją dla rodziny
z jednym lub dwójką dzieci.
Przy mniejszej ilości osób,
dodatkowy pokój może pełnić
rolę gabinetu.

Pokój
Salon/Kuchnia

Hol
Sypialnia
Garderoba

W piękną pogodę z tarasu,
a nawet bezpośrednio z salonu
można dostrzec Góry Opawskie.

Propozycja dla osób

2+1
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Łazienka
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NOWE PRZYLESIE Doskonałe miejsce do wygodnego życia

Mieszkanie 115 m²
Kuchnia/Jadalnia
Hol

Mieszkanie posiada też dwa tarasy
2
po obu stronach. Łącznie ponad 55 m

Pokój

Salon
Łazienka

2

+48 885 150 250

Garderoba

Sypialnia

Propozycja dla osób

2+2

Pralnia

Pokój

Każdy z domowników znajdzie tu
optymalne miejsce dla siebie,
do dobrego wypoczynku, zabawy
czy spokojnej pracy.
Świetnie zaprojektowana przestrzeń
można wykorzystać na wiele
sposobów, w zalezności od potrzeb
i pomysłów mieszkańców.

2+1

Toaleta

Niezwykle komfortowe i przestronne
mieszkanie, podzielone na strefę
dzienną, która może tętnić życiem
rodzinnym lub towarzyskim, nie
zakłócając spokoju w strefie
prywatnej, na którą składają się dwa
pokoje i sypialnia z garderobą,
łazienka i toaleta, a także wygodne
pomieszczenie gospodarcze (pralnia).

Wkrótce nowa inwestycja
w centrum Opola

Nowa marka wsparta siłą doświadczenia

Biura sprzedaży
SINDBAD DOM

Rynek 8, 45-015 Opole
+48 885 150 250
+48 77 54 05 400
biuro@sindbaddom.pl

ANA DOM

Plac Kopernika 13, 45-040 Opole
+48 606 966 300
+48 693 773 163
biuro@anadom.pl

Deweloper

Pośrednik

www.sindbaddom.pl

