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Coworking
z czytelnią

Inspirująca
przestrzeń.

Dobrze jest pracować z domu, jeszcze lepiej z dedykowanej przestrzeni blisko domu.
Coworking z czytelnią w Nadgórników 14 to ergonomicznie zaprojektowane i wyposażone
biuro do dyspozycji mieszkańców w samej inwestycji. Coworkingowa atmosfera sprzyjać
będzie też nawiązywaniu sąsiedzkich relacji.
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Pokój

04

Spotkanie z przyjaciółkami, wieczór kawalerski, a może
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klubowy
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rodzinne urodziny dziecka? Pokój klubowy to wielofunkcyjna
przestrzeń wyposażona w kuchnię, część barową, a także
salon wypoczynkowy z telewizorem, do wyłącznej dyspozycji
mieszkańców. W Twoje ręce oddajemy przestrzeń spotkań,
a cała reszta zależy od Ciebie.

Pokój Gier
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Powrót do czasów młodości albo realizacja aktualnej pasji. Pokój gier to prywatne
centrum rozrywki dla miłośników nowoczesnych technologii bądź gier w tradycyjnym
wydaniu. Znajdziesz w nim popularne konsole, planszówki oraz automaty vintage.
Relaks gwarantowany.
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Sauna

Strefa
dla Dzieci
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Miejsce, które pokocha Twoje dziecko. Bezpieczna
przestrzeń, która pozwoli kreatywnie i przyjemnie spędzić
czas. Świetnie wyposażony pokój z zabawkami i materiałami,
które zapewnią to, co najważniejsze: rozwój Twojego dziecka.

Relaks po siłowni albo intensywnym dniu.

Nadgórników 14 to sauna sucha dostępna
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w standardzie dla mieszkańców. Z dowolnego poziomu
inwestycji znajdziesz się na poziomie wyciszenia.
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Patio

06

Ogród w Nadgórników 14 zapewni równowagę na zewnątrz inwestycji. Patio to jego
odpowiednik wewnątrz. Zielona przestrzeń pośrodku apartamentowca dostarczy Ci

Fitness

pozytywnej energii i wrażeń estetycznych.
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Zapomnij o karnecie na siłownię. W Nadgórników 14
o zdrowie i kondycję zadbasz bezpośrednio
w inwestycji. A my zadbamy nie tylko
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Fintess i joga
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Sala
Kinowa

o profesjonalny sprzęt, ale i niepowtarzalny design,

Kino studyjne z idealną akustyką, profesjonalnym

motywujący do ćwiczeń we własnym tempie.

oświetleniem i wygodnymi kanapami. To dla
mieszkańców Nadgórników 14 standard. Prywatny

Pokój Masażu
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Jeśli trening, joga, kino, gry, bądź sauna to za mało,
w regeneracji pomogą Ci profesjonalni masażyści.
Wprost z własnego apartamentu traﬁsz do
komfortowej przestrzeni i... w dobre ręce.

#
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seans najnowszej premiery ﬁlmowej, ulubione seriale,

06

czy wydarzenia sportowe, obejrzysz w najlepszej
jakości kilka kroków od swojego apartamentu.

Wygodna
przestrzeń
do życia.

pomieszczenie pełne narzędzi. Tutaj rozwiążesz
problemy albo stworzysz nowe rozwiązania.
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Garaż
Nadgórników 14 to podziemny

garaż na Najwyższym poziomie:
dedykowane miejsce na
samochód, bądź motocykl,
ładowarki elektryczne i gniazda
do szybkiego ładowania, rowerownia, myjnia samochodowa, a
nawet myjnia dla zwierząt.
Prywatny parking na miarę XXI w.

7 500m2
470 miejsc
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Ładowarki
elektryczne
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Jako inwestycja przyszłości, Nadgórników 14 będzie posiadać
strefę EV nie tylko w garażu. Wokół budynków zainstalowane
zostaną zewnętrzne ładowarki z możliwością szybkiego
ładowania samochodów elektrycznych.
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Jeśli przemieszczasz się po mieście rowerem, potrzebujesz
bezpiecznej przestrzeni na jego przechowywanie. Nie tylko stojaka,
znajdziesz monitorowaną rowerownię oraz pomieszczenie
ze stacjami ładowania dla jednośladów elektrycznych.
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ale rowerowni z prawdziwego zdarzenia. W Nadgórników 14
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Rowery

Myjnia
Prywatna myjnia – bez dojazdu, bez kolejki, bezpośrednio
we własnym garażu. W Nadgórników 14 to standard.

Niepowtarzalny
charakter

Standard
N
do potęgi
Poznaj potęgę N, czyli wyposażenie dodatkowe
inwestycji, które w NOHO udostępniamy
mieszkańcom w standardzie.
Wierzymy, że dobre życie to życie, które toczy się blisko Ciebie. Dlatego w centrum postawiliśmy
Twoje potrzeby, dając Ci to, na co zasługujesz: więcej.
W Nadgórników 14 znajdziesz N-liczbę udogodnień, na wyciągnięcie ręki, w samej inwestycji.
Zapewniamy Ci dostęp do świata spełnionych potrzeb przez całą dobę.

N
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W Nadgórników 14 znajdziesz dedykowane
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a może oddanie się rzemieślniczej pasji?

Pokój
Majsterkowicza

Drobne naprawy domowe i samochodowe,

