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Sprzedaż mieszkań w budynku Corner Point rozpocznie się już w II kwartale 2010r. Inwestycja
powstanie u zbiegu ulic Warszawskiej i Krańcowej w Poznaniu.
Niebawem ruszy sprzedaż mieszkań i lokali w Corner Point
Sprzedaż mieszkań w budynku Corner Point rozpocznie się już w II kwartale 2010r. Inwestycja powstanie
u zbiegu ulic Warszawskiej i Krańcowej w Poznaniu.
Nowoczesny kompleks mieszkalno-biurowy o nazwie Corner Point, którego inwestorem jest firma
Agrobex, już wkrótce ozdobi miasto Poznań. Inwestycja charakteryzuje się interesującym położeniem
przy trasie wylotowej na Warszawę, w bliskości przystanku tramwajowego, umożliwiającego dostanie się
do ścisłego centrum miasta w przeciągu kilkunastu minut. Również nieduża odległość dzieląca kompleks
od ogrodu zoologicznego oraz parku wokół jeziora maltańskiego, uatrakcyjnia lokalizację tej inwestycji.
W budynkach mieszkalno-biurowych, o wysokości piętnastu kondygnacji nadziemnych, zostało
zaprojektowanych 190 mieszkań o powierzchni od 31,42m2 do 90,15m2. Na najwyższych piętrach
znajdzie się 16 apartamentów o powierzchni od 105,31m2 do 154,25m2. Natomiast ponad 16002 m
powierzchni na parterze budynku zostało przeznaczony na lokale usługowe. W inwestycji znalazły się
również miejsca parkingowe w dwupoziomowej hali garażowej, dostępne zarówno z zewnątrz budynku
jak i od wewnątrz, oraz przy samym budynku.
Same hale garażowe wyposażone zostaną w windy, którymi można się będzie do nich dostać od
wewnątrz. Bramy garażowe wykonane ze stali będą działać mechanicznie oraz elektrycznie - na pilota.
Na terenie inwestycji będzie funkcjonował plac zabaw dla dzieci o szerokim przedziale wiekowym, do
dyspozycji mieszkańców. W nowopowstającym kompleksie mieszkalno-usługowym znajdą się również
pomieszczenia rekreacyjne, wyposażone pod kątem zajęć sportowych takich jak joga czy aerobik. Na
terenie inwestycji, który zostanie w całości oświetlony, zaprojektowana została zieleń.
Nad bezpieczeństwem w obrębie kompleksu czuwać będzie ochrona przez 24 godziny na dobę. Obszar
inwestycji objęty zostanie system monitoringu, budynki zaś wyposażone zostaną w windy. Mieszkańcy
będą mogli korzystać z wideo domofonów, w które zaopatrzone będą lokale. Sam budynek
charakteryzuje się ciekawym wyglądem. Został zaprojektowany w taki sposób, żeby w swoim
nowoczesnym stylu nie tracić na funkcjonalności. Projekt powstał w poznańskiej pracowni Ewy i
Stanisława Sipińskich. Ceny mieszkań wahają się od 5 794,2 zł/m2 do 10 395,57 zł/m2.

