TERRA CASA TO ZESPÓŁ PROFESJONALISTÓW
Z UDOKUMENTOWANYM MIĘDZYNARODOWYM DOŚWIADCZENIEM.
TERRA CASA IS A TEAM OF REAL ESTATE PROFESSIONALS
WITH PROVEN INTERNATIONAL EXPERIENCE.

PROFESJONALIZM PROFESSIONALISM
I DOŚWIADCZENIE AND EXPERIENCE
Terra Casa S.A. jest inwestorem i deweloperem
działającym od 20 lat na rynku nieruchomości.
Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej TC Forum.

Terra Casa S.A. is an investor and developer
operating for 20 years in the real estate market.
The company is a part of TC Forum Capital Group.

20

LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET

1 530

ZADOWOLONYCH KLIENTÓW SATISFIED CLIENTS

5 086

OKNA NA ŚWIAT WINDOWS TO THE WORLD
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O NAS ABOUT US
Terra Casa realizuje nowoczesne wielofunkcyjne i mieszkaniowe przedsięwzięcia deweloperskie
z zakresu zrównoważonego rozwoju. Spółka posiada swoje oddziały w Warszawie i Krakowie.
Wybieramy projekty znajdujące się w unikalnych lokalizacjach lub w centrach miast.
Często pozyskujemy tereny o skomplikowanych uwarunkowaniach prawnych i planistycznych.
Przygotowujemy projekty do realizacji dopasowując je odpowiednio do otoczenia i warunków
rynkowych oraz wzbogacając o trwałe wartości dodane. Pracujemy tak, aby każdy projekt
był naszą wizytówką oraz wyróżniał się architekturą, funkcjonalnością oraz wysoką jakością
w każdym detalu. Sukces naszych projektów wynika z dopasowania ich do otaczającej
przestrzeni z jednoczesnym zachowaniem indywidualizmu i stylu. W procesie deweloperskim
dbamy o atrakcyjny wygląd bryły, wysoki standard wykończenia, bezpieczeństwo
i funkcjonalność wnętrz tak, aby zapewnić naszym mieszkańcom i użytkownikom atrakcyjne
miejsce do życia i pracy. Tworzymy dodatkową wartość, którą bardzo cenią sobie nasi klienci.
Terra Casa implementuje w swoich strukturach międzynarodowe wzorce i doświadczenia.
Dzięki współpracy z bankami, funduszami i instytucjami finansującymi o globalnym zasięgu,
efektywnie pozyskujemy finansowanie realizowanych projektów. W relacjach z naszymi klientami
stosujemy najwyższe standardy obsługi.
Terra Casa develops modern multifunctional and residential sustainable developments.
The company has its regional offices in Warsaw and Cracow. We choose projects in unique locations or in city centers. We often acquire land parcels with complicated legal and urban conditions.
We prepare our projects for development and execution by adjusting them appropriately
to their surroundings, market conditions and enriching them with long-lasting added values.
In our work we treat each investment as our flagship project, which can be distinguished
from other realizations by its architecture, functionality and high quality in every detail.
The success of our projects results from their appropriate adjustment to the surrounding area with
simultaneous preservation of their individual character and style. In a development process
we put emphasis on attractive appearance of the building, quality of the finishing, as well as
safety and functionality of interiors in order to provide an attractive place of life and work for our
residents and tenants. Thus we create the additional value, which is highly appreciated by our
clients.
Terra Casa implements international management models and best practices in its structures.
Owing to the cooperation with banks, funds and financing institutions with a global reach, we
effectively acquire financing for our projects. In relations with our clients, we apply the highest
standards of service.
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SUKCES NASZYCH PROJEKTÓW WYNIKA
Z DOPASOWANIA ICH DO OTACZAJĄCEJ PRZESTRZENI
Z JEDNOCZESNYM ZACHOWANIEM INDYWIDUALIZMU I STYLU.
THE SUCCESS OF OUR PROJECTS COMES FROM
COMBINING UNIQUE RESOURCES WITH SUPERIOR STYLE AND DESIGN.

NASZ ZESPÓŁ OUR TEAM
Terra Casa to zespół profesjonalistów z udokumentowanym
międzynarodowym doświadczeniem, którzy zarządzają
realizacją projektów. Skupiamy się na osiąganiu celów
dzięki pracy zespołowej, nawykom skutecznego działania
i w oparciu o grupy menedżerskie składające się z wykwalifikowanych osób o uzupełniających się kompetencjach.
Dzięki temu tam, gdzie inni widzą problemy, my znajdujemy
ich skuteczne rozwiązania.

Terra Casa is a team of professionals with proven
international experience who manage and execute projects. We are focused on achieving objectives through
teamwork, highly effective habits of action and based on
management groups consisting of qualified individuals
with complementary competencies. Thus, where others see
problems, we see effective solutions.

ARTUR TŁUSTOCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Artur Tłustochowski jest Prezesem Zarządu spółki i inwestorem działającym na rynku nieruchomości od ponad
20 lat. Zajmuje się wysokiej klasy przedsięwzięciami
deweloperskimi w Warszawie i Krakowie – od projektów
wielofunkcyjnych, poprzez wysokiej jakości projekty mieszkaniowe i osiedla domów jednorodzinnych oraz średniej
wielkości centra handlowo-usługowe.
Artur Tłustochowski zdobył międzynarodowe doświadczenie w branży nieruchomościowej pracując w firmie
Tishman Speyer, która jest właścicielem wielu znanych
nieruchomości na świecie i wiodącym deweloperem o globalnym zasięgu. Artur rozpoczął swoją zawodową
karierę w firmie Cushman & Wakefield w Chicago obsługując portfolio inwestycyjne dla MetLife i Rockefeller Group
oraz pełnił funkcję Eksperta ds. Jakości inwestycji w firmie
RREEF Funds z siedzibą w San Francisco.
Artur jest absolwentem National-Louis University w Chicago,
gdzie ukończył studia z wyróżnieniem. Reprezentował Szkołę Zarządzania i Biznesu jako Commencement
Speaker. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta zdobyte w Stanach Zjednoczonych Ameryki i jest członkiem
Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej, członkiem Urban
Land Institute, członkiem Europejskiej Komisji Zrówoważonego Rozwoju oraz laureatem nagrody RREEF Funds
za innowację w biznesie.
Artur Tłustochowski decyduje o strategii rozwoju, tworzy
wspólne przedsięwzięcia z inwestorami i funduszami kapitałowymi oraz przygotowuje finansowanie projektów.
Nadzoruje pozyskiwanie terenów inwestycyjnych oraz proces deweloperski i komercjalizację projektów.

Artur Tlustochowski is the company’s Chief Executive
Officer and real estate investor operating in the real estate
market for more than 20 years. He concentrates on high
standard sustainable developments in Warsaw and Cracow.
His development and investment projects vary from creating added value mixed use and high quality residential
units to single family housing and mid-size shopping centers.
Artur Tlustochowski gained his international experience
and excellence in the real estate business by working for
Tishman Speyer, a leading global developer and owner
of international landmark properties. He started his real
estate career in Cushman & Wakefield in Chicago working
on MetLife and Rockefeller Group portfolios. Later he joined
the San Francisco based RREEF Funds in the continental US
as a Quality Assurance Coordinator.
Artur graduated with honors from National-Louis University
in Chicago and was a commencement speaker representing College of Management and Business. He is a Certified
Public Accountant, member of the Polish-American Chamber
of Commerce, member of the Urban Land Institute, member of the European Committe for sustainable development
and recipient of the RREEF Funds Award for Innovation in
Business.
Artur Tlustochowski sets up development strategy, organizes joint venture and equity partners, as well as manages
the financing of projects. He oversees land assembly and
acquisition, project development, execution and the commercialization process.
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GRZEGORZ SAGAN

WICEPREZES ZARZĄDU

VICE-PRESIDENT

Grzegorz Sagan pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu
spółki z udokumentowanym doświadczeniem w branży
nieruchomościowej. Nadzoruje proces deweloperski
i dział sprzedaży.

Grzegorz Sagan acts as a Vice-President of the company
with a proven track record in the development process.
He supervises sales team.

Grzegorz zdobył międzynarodowe doświadczenie
pracując przez 6 lat w firmie budowlanej w Chicago,
zajmującej się wykańczaniem i aranżacją wnętrz. Koordynował także dział sprzedaży w wiodącej międzynarodowej firmie Skanska S.A. oraz Grupa Buma w Krakowie.
Grzegorz był także członkiem zarządu w kilku spółkach
deweloperskich. Wiedza i umiejętności Grzegorza nabyte podczas 24 lat pracy w branży nieruchomościowej
pozwalają na udoskonalanie projektów i wzbogacanie
ich o wartość dodaną. Grzegorz ukończył Akademię
Wychowania Fizycznego w Krakowie.

MONIKA KRUPA

Grzegorz gained his international experience by working for six years in a construction company in Chicago, where he was involved in construction and interior design. He coordinated sales teams in a leading
international company, Skanska S.A., and Cracow based
Buma Group. He was a member of the management
board of several development companies. With the 24
years of experience in real estate business, his knowledge and expertize enable him to improve projects by
adding value. Grzegorz graduated from the University
School of Physical Education in Cracow.

Grzegorz Sagan bezpośrednio nadzoruje proces
deweloperski i komercjalizację projektów w Krakowie.
Prywatnie – entuzjasta i aktywny motocyklista.

Grzegorz Sagan directly supervises project development execution and commercialization process for the
Cracow area projects. Privately – enthusiast and active
motorcycle rider.

PROWADZĄCA DZIAŁ SPRZEDAŻY

SALES OFFICE LEADER

Monika Krupa prowadzi Dział Sprzedaży warszawskiego oddziału Terra Casa, nadzoruje proces
deweloperski i sprzedaż inwestycji, uczestniczy
w pozyskiwaniu nowych projektów oraz odpowiada
za wprowadzenie ich na rynek. Monika Krupa posiada 10-letnie doświadczenie w branży nieruchomości,
które zdobyła pracując przy warszawskich projektach
inwestycyjnych Terra Casa.

Monika Krupa as the head of the Sales Department of
Terra Casa Warsaw branch supervises the development
and sales process, participates in new projects acquisition and their launch to the market. Monika Krupa has
10-year experience in real estate sector gained during
her work on Terra Casa investment projects in Warsaw.

Monika Krupa posiada wykształcenie prawnicze,
skończyła podyplomowe studia zarządzania nieruchomościami oraz studia pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami.

Monika Krupa is a law gra- duate with completed postgraduate studies in the field of real estate management and sales.
She is a Licensed Real Estate Agent and an active
member of the Polish Real Estate Federation.

Posiada uprawnienia Licencjonowanego Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami, jest też aktywnym
członkiem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

PIOTR ZIMOWSKI
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DYREKTOR DS. INWESTYCJI

DIRECTOR OF INVESTMENTS

Piotr Zimowski jest Dyrektorem ds. Inwestycji spółki.
Zarządza procesem przygotowania i realizacji deweloperskich inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych.
Piotr nadzoruje pozyskiwanie nowych nieruchomości
i dokonuje oceny ich potencjału inwestycyjnego, koordynuje pracę biur architektonicznych oraz generalnych
wykonawców realizujących projekty Terra Casa. Piotr
nadzoruje też uzyskiwanie decyzji administracyjnych,
pozwoleń na budowę, prowadzi umowy realizacyjne
i koordynuje współpracę z bankami finansującymi nasze
projekty.

Piotr Zimowski is the company’s Director of Investments. He is managing the process of preparation and
realization of residential and commercial development
projects. Piotr oversees new projects acquisition and
estimates their investment potential, supervises the
construction process and architects, as well as general
contractors executing Terra Casa projects. He is in charge
of obtaining administrative decisions and building permits, leads negotiations of the construction contracts,
supervises execution of agreements and cooperates
with the banks financing our projects.

Piotr ukończył kierunek budownictwa na Politechnice
Gdańskiej i uzyskał tytuł magistra inżyniera. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas realizacji ponad
50 projektów o różnych funkcjach użytkowych, takich
jak osiedla mieszkaniowe, budynki biurowe, centra handlowe i multimedialne w całej Polsce.
Piotr posiada uprawnienia do nadzorowania i prowadzenia robót konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń.
Prywatnie uwielbia żeglarstwo.

Piotr graduated from the Gdansk University of Technology, Faculty of Civil Engineering and received
a Master’s Degree of Engineering Science. He gained his
work experience through execution of more than
50 mixed-use construction projects in Poland. He is
a Certified Construction Supervisor. Privately, Piotr
is a sailing enthusiast.

BIZNES OPARTY JEST NA LUDZIACH.
THE MOST IMPORTANT ASSETS ARE PEOPLE.

INWESTYCJE INVESTMENTS
ZREALIZOWANE COMPLETED
WZGÓRZE SŁOWIKÓW/NIGHTINGALE HILL
PROJEKT MIESZKANIOWY RESIDENTIAL PROJECT

WARSZAWA
LOKALIZACJA LOCATION

INVESTMENT

95 MIESZKAŃ 95 APARTMENTS

STATUS

ZREALIZOWANE COMPLETED

WWW

WWW.WZGORZESLOWIKOW.PL

Wzgórze Słowików to kameralne osiedle położone
w Warszawie w otulinie Rezerwatu Przyrody Skarpa
Ursynowska, w pobliżu metra.

The Nightingale Hill Project is a quiet complex in
Warsaw in the immediate vicinity of the Warsaw Escarpment
Nature Reserve and near the metro station.

Dużą atrakcją jest bezpośrednie zielone otoczenie rezerwatu przyrody i teren rekreacyjny z prywatnym placem
zabaw dla dzieci, pergolą do wypoczynku i miejscem do
grillowania oraz spotkań dla mieszkańców.

The main attraction of the location is the close proximity of the nature reserve and the recreation area with
a private playground for children and beautiful pergola
covering the barbecue area for residents and their guests.

Wzgórze Słowików jest ogrodzone, monitorowane
i strzeżone. Wejście przez przeszklone lobby odbywa się
za pomocą czytnika linii papilarnych. Do wykończenia
osiedla użyto wysokiej jakości materiałów – piaskowca,
drewna i szkła (drewniane okna od podłogi do sufitu).

The Nightingale Hill Project is fenced, monitored,
and guarded. The entrance is through a glazed lobby and
fingerprint reader. High quality materials are used for the
finishing – sandstone, wood and glass (floor to ceiling
wooden windows).
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POZNAŃSKA 10

PROJEKT MIESZKANIOWY RESIDENTIAL COMPLEX

KRAKÓW

LOKALIZACJA LOCATION

INVESTMENT

139 MIESZKAŃ 139 APARTMENTS

STATUS

ZREALIZOWANE COMPLETED

WWW

WWW.POZNANSKA10.COM

Poznańska 10 jest nowoczesnym budynkiem
mieszkaniowym składającym się ze 139 mieszkań
o najbardziej poszukiwanych metrażach. Główną
zaletą zrealizowanego obiektu jest nowoczesna
architektura i jakość wykonania, a także starannie
zaprojektowane części wspólne i teren zielony.
Funkcjonalny podział przestrzeni oraz loggie
i balkony przylegające do mieszkań wyróżniają
ten projekt wśród innych budynków w okolicy.

Poznanska 10 is a modern residential complex
consisting of 139 apartments of the most popular
and desired size units. The main advantage of the
project is modern architecture and quality as well as
carefully designed components and common green
area. Functional division of traditional and loggia
style balconies distinguish this project among other
buildings in the area.

24-25

PARKOWE WZGÓRZE / PARK HILL
OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH SINGLE FAMILY RESIDENTIAL COMPLEX

KRAKÓW-MOGILANY
LOKALIZACJA LOCATION

INVESTMENT

130 DOMÓW JEDNORODZINNYCH 130 LUXURY HOUSES

STATUS

ZREALIZOWANE COMPLETED

Parkowe Wzgórze to spektakularne osiedle 130 domów
jednorodzinnych w podkrakowskich Mogilanach. Jest
położone na malowniczych wzgórzach i zajmuje aż
15 ha. Mieszkańcy osiedla mogą na co dzień podziwiać panoramę Tatr i Beskidów, a dojazd do centrum
Krakowa zajmuje im tylko 15 minut. Dodatkowym
atutem tej lokalizacji jest sąsiedztwo historycznego
zespołu pałacowo-parkowego.

The Park Hill Project is a spectacular residential complex
of 130 houses in Mogilany near Cracow. It is located on
picturesque hills on the area of 15 hectares. Residents
of the complex can admire a panoramic view of the Tatra
and Beskidy Mountains, while access to the city center of
Cracow takes only 15 minutes. Another excellent feature
of this location is a historic complex comprising of a palace
and park located nearby.
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Parkowe Wzgórze jest wzorowane na nowoczesnym
budownictwie podmiejskim charakterystycznym dla dużych
metropolii zachodnich. Jest ogrodzone, monitorowane
i stale chronione. Tereny wspólne o powierzchni 3 ha
obejmują zadrzewione aleje spacerowe, alejki rowerowe,
plac zabaw dla dzieci, rynek z fontanną. Pierwsze 2 etapy
osiedla były realizowane wspólnie z ING Real Estate.

Park Hill Project is modelled on a modern suburban
residential development characteristic for a major western
metropolis. It is fenced, monitored and protected 24 hours.
The 3 hectares of common areas include walking paths,
trees, cycling paths, children’s playground as well as
a scenic fountain. The first 2 phases of the residential
complex were developed jointly with ING Real Estate.

AVANGARDEN

PROJEKT APARTAMENTOWY APARTMENT PROJECT

WARSZAWA
LOKALIZACJA LOCATION

INVESTMENT

153 APARTAMENTY W WILANOWIE 153 APARTMENTS IN WILANOW

STATUS

ZREALIZOWANE COMPLETED

AvanGarden to osiedle apartamentowe położone na warszawskim Wilanowie przy Osi Królewskiej, nieopodal Pałacu
w Wilanowie. Oryginalna bryła budynków i przestronne
apartamenty pełne światła zostały zaprojektowane przez
wiodącą polską pracownię architektoniczną JEMS Architekci,
twórców m.in. budynku Agory w Warszawie.
AvanGarden to połączenie awangardy i zieleni. Oryginalna
roślinność na osiedlu i wysoka jakość wykończenia
to niepodważalne atuty tego osiedla. Apartamenty
AvanGarden zostały stworzone dla ludzi o szczególnych
wymaganiach estetycznych, ceniących sobie design
i wysmakowaną architekturę. Inwestorem osiedla był
hiszpański fundusz inwestycyjny Azora Europa i Grupo
Vemusa. Terra Casa pełniła rolę kierownika projektu
i przygotowała koncepcję marketingową wprowadzającą
projekt na rynek.
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AvanGarden is a residential complex of apartments located
in the Warsaw district of Wilanow, on Royal Axis Street near
the Palace and Park in Wilanow. The original layout of the
buildings provide for optimum natural sunlight into these
spacious apartments, which were designed by a renowned
architectural group JEMS Architects, authors of the Agora
building in Warsaw.
AvanGarden is a combination of the avant-garde and
greenery. The unquestionable assets of this residential
complex are original composition of plants and high quality
finishings. AvanGarden apartments were designed for people
with exceptional aesthetic requirements, valuing design
and sublime architecture. The investor of the complex was
a Spanish investment fund – Azora Europa and Grupo
Vemusa. Terra Casa performed the role of the project manager and prepared the marketing strategy launching the project on the market.

EMAUS RESIDENCE

ODRESTAUROWANA KAMIENICA RENOVATED HISTORICAL APARTMENT HOUSE

KRAKÓW

LOKALIZACJA LOCATION

INVESTMENT

14 EKSKLUZYWNYCH APARTAMENTÓW 14 EXCLUSIVE APARTMENTS

STATUS

ZREALIZOWANE COMPLETED

Rezydencja Emaus to odrestaurowana w nowoczesnym
stylu kamienica położona w Krakowie przy Błoniach.
W kamienicy stworzono 14 ekskluzywnych apartamentów
łącząc komfort, jakość i nowoczesność wnętrz z historią
i tradycją krakowskiej kamienicy wzniesionej w 1912 roku.
Budynek posiada unikalne walory architektoniczne,
odznacza się wyjątkowo zakomponowaną bryłą i stylową
harmonijną fasadą. Kamienica została poddana całkowitej
modernizacji. Rezydencja Emaus położona jest w centrum
Salwatora, jednej z najbardziej pożądanych i modnych
dzielnic w Krakowie. Jest atrakcyjnym miejscem do
zamieszkania, gdyż zapewnia ciszę i bliskość zielonych
terenów rekreacyjnych: Błoń i Parku Jordana. Projekt był
realizowany przy współpracy z bankiem ING Bank Śląski.
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The Emaus Residence is a historical apartment house
renovated in modern style, located in Cracow, in the
vicinity of the Blonia recreation area and park. The building
comprises of 14 exclusive apartments, in which comfort,
high quality and modern interior decoration blends perfectly
with the history and tradition of a historical house dating
back to 1912.
The fully refurbished building has unique architectural
virtues – finely designed structure and a stylish,
harmonious facade. The Emaus Residence is
located in the center of Salwator, one of the most
desired and prestigious districts of Cracow. It is an
attractive place to live due to its peaceful location near the
Blonia recreation area and Jordan Park. The project was
executed in cooperation with ING Bank Slaski.

NAJLEPSZYM DOWODEM
NASZYCH UMIEJĘTNOŚCI
SĄ NASZE REALIZACJE.
OUR COMPLETED PROJECTS ARE
THE BEST EVIDENCE OF OUR SKILLS.

WILLA EMAUS

APARTAMENTOWIEC APARTMENT BUILDING

KRAKÓW

LOKALIZACJA LOCATION

INVESTMENT

14 KOMFORTOWYCH APARTAMENTÓW 14 COMFORTABLE APARTMENTS

STATUS

ZREALIZOWANE COMPLETED

Willa Emaus to kameralny apartamentowiec położony
w Krakowie tuż przy Błoniach. Lokalizacja tej wielorodzinnej willi jest unikalna ze względu na bezpośrednie
sąsiedztwo największego terenu zielonego znajdującego
się w centrum Krakowa.

Willa Emaus is a quiet apartment building located in
Cracow next to the Blonia recreation area and park.
The location of this multi-family residence is unique due
to the vicinity of the biggest green area in the city center
of Cracow.

Willa Emaus składa się z 14 komfortowych i przestronnych
apartamentów. Wrażenie robi dbałość o szczegóły wykończenia i design bryły budynku oraz części wspólnych
apartamentowca. Projekt był realizowany przy współpracy
z ING Bank Śląski.

Willa Emaus comprises of 14 comfortable and spacious
apartments. Meticulous finishings together with the
design of the building shape and its common parts make
the building very attractive for residents. The project was
realized in cooperation with ING Bank Slaski.

20-21

GALERIA SANDOMIERZ
SANDOMIERZ SHOPPING CENTRE
INWESTYCJA KOMERCYJNA COMMERCIAL INVESTMENT

SANDOMIERZ
LOKALIZACJA LOCATION

INVESTMENT

GALERIA HANDLOWA SHOPPING CENTER

STATUS

ZREALIZOWANE COMPLETED
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Terra Casa od wielu lat realizuje projekty komercyjne
w Polsce południowo-wschodniej, zaczynając od realizacji
centrów handlowo-usługowych Lidl w Brzesku i Gorlicach
oraz centrum w Mielcu, aż po regionalne centrum handlowe
w Sandomierzu.

Terra Casa has been conducting commercial projects in
Southeastern Poland for many years, starting from the
shopping and service centers Lidl in Brzesko and Gorlice,
the shopping center in Mielec and the regional shopping
center in Sandomierz.

Galeria Sandomierz znajduje się w jednym z najbardziej
popularnych obecnie miast turystycznych w Polsce,
u podnóża Starego Miasta. Galeria została rozbudowana
o kolejne przestrzenie dla międzynarodowej sieci BricoIntermarche i staje się znaczącym centrum handlowym
w południowo-wschodnim regionie Polski. Galeria Sandomierz została zrealizowana przy współpracy z bankiem
DNB Nord.

The Sandomierz Shopping Center is a regional commercial
center located in one of the most popular tourist
destinations in Poland, at the foot of the Old Town.
The shopping center is growing into a significant
commercial center in the Southeastern region of Poland,
due to extension works conducted for the international
Brico-Intermarche chain. The Sandomierz Shopping Center
was executed in cooperation with DNB Nord Bank.

INWESTYCJE INVESTMENTS
W OFERCIE IN PROGRESS
ART DECO
WOLA APARTMENTS

PROJEKT MIESZKANIOWY RESIDENTIAL COMPLEX

WARSZAWA
LOKALIZACJA LOCATION

INVESTMENT

69 MIESZKAŃ 69 APARTMENTS

STATUS

W TRAKCIE REALIZACJI UNDERWAY

WWW

WWW.ARTDECOWOLA.PL
Art Deco Apartamenty na Woli to kameralny budynek w centrum biznesowym Warszawy.
Projekt w stylu kamienicy art déco zlokalizowany jest w pobliżu stacji Metra Rondo Daszyńskiego
i realizowanej stacji Metra Wolska.
Wysokiej jakości materiały, mozaika art déco, recepcja typu consierge oraz architektoniczne motywy
Chicago zapewniają reprezentacyjne wejście do
budynku przez eleganckie lobby.
Jedną z atrakcji inwestycji jest zielony
ogród na dachu, z którego będą mogli korzystać
wszyscy mieszkańcy. Rozciągający się z ogrodu
panoramiczny widok na centrum Warszawy będzie
spektakularny zwłaszcza po zachodzie słońca.
Projekt jest realizowany przy współpracy z mBank
Hipoteczny.

Art Deco Wola Apartments is a residential Project
In Warsaw’s central business district designed in
art déco style. The project is located nearby Metro
station Rondo Daszyńskiego and currently being
implemented – Metro station Wolska.
High quality materials, art déco stonemosaic wall, concierge-type front desk and architectural motifs from Chicago make glamorous
entrance to the apartments.
One of the main attractions of Art Deco Wola Apartments is a green-roof terrace and garden with
a panoramic view of the city center – spectacular
especially after sunset.
The project i realized in cooperation with mBank
Hipoteczny.
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NY RESIDENCE
WROCŁAWSKA 33

PROJEKT MIESZKANIOWY RESIDENTIAL COMPLEX

KRAKÓW

LOKALIZACJA LOCATION

INVESTMENT

136 EKSKLUZYWNYCH APARTAMENTÓW 136 EXCLUSIVE APARTMENTS

STATUS

W TRAKCIE REALIZACJI UNDERWAY

WWW

WWW.NYRESIDENCE.PL

18-19

NY Residence łączy kwintesencję szyku i nowoczesności typową dla amerykańskich apartamentowców
z niepowtarzalnym klimatem zabytkowego Krakowa.

NY Residence combines the essence of chic and
modernity typical of American apartments with
the unforgettable atmosphere of historical Cracow.

Inwestycja wyróżnia się kamienną elewacją oraz
mosiężnym gzymsem. Detale i wykończenia, które
nadadzą całości projektu unikalnego charakteru,
inspirowane są swobodą nowojorskiego stylu życia.

The building has characteristic elements such
as stone elevation and brass cornice. Details and
finishings inspired by the New York lifestyle will
give a unique character to the whole project.

Nad komfortem i bezpieczeństwem mieszkańców
czuwać będzie doświadczony consierge, ochrona oraz biometryczny system dostępu do budynku.
Panele dotykowe LCD wykorzystane zostaną dla
funkcji wideo-domofonowych, a nowoczesnego stylu doda
multimedialny ekran informacyjny umieszczony w holu.
Projekt jest realizowany przy współpracy z Raiffeisen
Polbank.

The building will have an experienced consierge and
a professional security service looking after the comfort
and safety of its residents, as well as a biometric access control system. LCD touch panels will be used for the purpose
of a video-intercom system. A multimedia information board
in the lobby will make the project’s style even more modern.
The project is realized in cooperation with Raiffeisen
Polbank.

INWESTYCJE
INVESTMENTS
W PRZYGOTOWANIU IN PREPARATION

GRZYBOWSKA CITY CENTER
PROJEKT WIELOFUNKCYJNY MIXED USE PROJECT

WARSZAWA
LOKALIZACJA LOCATION

STATUS

W PRZYGOTOWANIU IN PREPARATION

Grzybowska City Center to planowany projekt
wielofunkcyjny, który powstanie przy modnej obecnie
ulicy Grzybowskiej w Warszawie. Jest położony
w dynamicznie rozwijającym się centrum biznesowym,
200 metrów od stacji II linii metra „Rondo
Daszyńskiego” oraz kompleksu biurowego Warsaw
Spire z najwyższym budynkiem biurowym w Polsce
i jednym z najwyższych w Europie.

Grzybowska City Center is a planned mixed use
project, which will be built on prestigious Grzybowska
Street in Warsaw. The project is located in a rapidly
developing business center, 200 meters from the metro
station ”Rondo Daszynskiego” and the Warsaw Spire
office complex with the tallest office building in
Poland and one of the tallest in Europe.

Obecnie projekt jest w fazie przygotowania do realizacji.

The project is currently in preparation for development.
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TWORZYMY DODATKOWĄ WARTOŚĆ,
KTÓRĄ BARDZO CENIĄ SOBIE NASI KLIENCI.
WE CREATE ADDITIONAL VALUE,
WHICH IS HIGHLY APPRECIATED BY OUR CLIENTS.

Terra Casa Spółka Akcyjna
NIP: 6762162655
ul. Bronowicka 19/LU 17, 30-084 Kraków
tel. +48 12 252 80 80
Biuro w Warszawie:
ul. Siedmiogrodzka 5/2, 01-204 Warszawa
tel +48 22 540 75 40

www.terracasa.pl

