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„WIELICZKA – TAŃSZA ALTERNATYWA KRAKOWA”

Inwestycja Osiedle Klasno zlokalizowana jest w Wieliczce przy ulicy Jasnej. Atrakcyjność lokalizacji wynika 

między innymi z bardzo dobrego połączenia komunikacyjnego z miastem Kraków. 

Węzeł Wielicki, obwodnica oraz bardzo dobre połączenia komunikacyjne (MPK, PKP, prywatni przewoźnicy)  

umożliwiają szybkie dotarcie do niemal każdego miejsca w Krakowie jak również do Myślenic, Dobczyc, 

Niepołomic i Gdowa. 

Bardzo dużym atutem lokalizacji osiedla jest sąsiedztwo licznych terenów zielonych oraz atrakcji  

umożliwiających spędzanie wolnego czasu na wiele sposobów.  
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2 Grupa M-T-B Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Lednica Górna 446, 32-020 Wieliczka

Czynne:
pn - pt: 8.00 - 17.00, sob: 9.00 - 14.00

tel. (12) 278-17-27, 
kom. +48 606-625-661
e-mail: biuro@osiedleklasno.pl

www.osiedleklasno.pl

Biuro Sprzedaży

ATRAKCYJNA LOKALIZACJA
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tel. (12) 278-17-27, 
kom. +48 606-625-661
e-mail: biuro@osiedleklasno.pl

www.osiedleklasno.pl

ATRAKCYJNA LOKALIZACJA
Z inwestycją bezpośrednio sąsiaduje Ekologiczny  
Teren Grabówki. Do ekologicznych użytków zalicza  
się las oraz mały i duży staw. Szczególny urok tere-
nów ekologicznych wynika z miejscowej roślinności  
oraz faktu występowania chronionych gatunków 
zwierząt.
Sąsiedztwo ekologicznych terenów umożliwia spę-
dzanie wolnego czasu w otoczeniu przyrody.

TERENY EKOLOGICZNE GRABÓWKI

W bliskim sąsiedztwie inwestycji znajduje się 
nowoczesne Centrum Edukacyjno – Rekre-
acyjne – Solne Miasto. W ofercie centrum 
znajdują się między innymi basen, korty  
tenisowe, siłownia, w sezonie lodowisko, 
gabinet masażu, kawiarenka. Szeroka ofer-
ta centrum umożliwia aktywne spędzanie 
wolnego czasu w zależności od indywidu-
alnych preferencji.

CENTRUM EDUKACYJNO-REKREACYJNE SOLNE-MIASTO

PONADTO:
• Szlaki spacerowe i rowerowe

• Park miejski im. Adama Mickiewicza

• Korty tenisowe

• Park & Ride

• Bliskość autostrady

• Stadnina koni, Siercza

• Szybka kolej podmiejska 

 (30 min do Centrum Krakowa)

• Szkoły (przedszkola, szkoły podstawowe,

 gimnazjum, szkoły średnie)

• Dobrze rozwinięta opieka medyczna 

 (przychodnie, gabinety lekarskie,

 gabinety dentystyczne)

• Punkty gastronomiczne 

 (bary, restauracje)

• Apteki



 Osiedle Klasno to oferta skierowana dla rodzin z dziećmi, młodych małżeństw, 

a także dla każdego, kto ceni sobie kameralność w bliskim sąsiedztwie centrum. 

 Osiedle Klasno to zabudowa czterech budynków. Stonowana architektura  

kreuje obraz estetyki oraz elegancji idealnie wkomponowując się w architekturę 

zabytkowego miasta Wieliczka. Prostota bryły pozwala na uzyskanie wysokiej  

funkcjonalności mieszkań przy jednoczesnej gwarancji pozytywnego odbioru 

wizualnego. 
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NOWOCZESNE OSIEDLE

RZUT OSIEDLA Z LOTU PTAKA
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 Osiedle Klasno to zespół mieszkaniowy z wygodnymi dobrze doświetlonymi mieszkaniami.  

Zróżnicowany metraż mieszkań, balkony, tarasy, loggie, a także mieszkania dwupoziomowe  

pozwalają na wybór najdogodniejszej opcji dla każdego klienta.

 Kameralna zabudowa czterech budynków mieszkalnych zapewnia spokój i rodzinną przestrzeń.  

Wydzielony wewnątrz osiedla teren zielony z oświetlonymi alejkami stanowił będzie idealne miejsce 
dla spędzenia wolnego czasu. 

 Na terenie osiedla funkcjonować będzie plac zabaw dla dzieci, parkingi podziemne, komórki  

lokatorskie oraz punkty handlowo – usługowe. Mając na uwadze ważny aspekt bezpieczeństwa  

mieszkańców osiedle będzie ogrodzone, strzeżone oraz monitorowane. 

NOWOCZESNE OSIEDLE WIZUALIZACJA 
OSIEDLA KLASNO



MIESZKANIE 2-POKOJOWE
PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA SALONU Z KUCHNIĄ

RZUT FUNKCJONALNY MIESZKANIA

Pomieszczenia m2

hol 2.23
pokój dzienny z kuchnią 23.37
łazienka 4.87
pokój 12.70

Łącznie	 43.17	m2

balkon 1.52



MIESZKANIE 2-POKOJOWE
PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA SALONU Z KUCHNIĄ



MIESZKANIE 3-POKOJOWE Z TARASEM
PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA  SALONU

RZUT FUNKCJONALNY MIESZKANIA
Pomieszczenia m2

hol 5.21
pokój dzienny z kuchnią 24.18
łazienka 4.18
pokój 11.61
pokój 8.91

Łącznie	 54.09	m2

balkon 1.52
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MIESZKANIE 3-POKOJOWE
PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA SALONU



MIESZKANIE 2-POZIOMOWE Z TARASEM
PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA SYPIALNI

RZUT FUNKCJONALNY MIESZKANIA
Pomieszczenia m2

hol 2.2
pokój dzienny z kuchnią 23.41
łazienka 4.83
pokój 12.70
II poziom 25.56

Łącznie	 68.76	m2

taras  14.
balkon 1.52



MIESZKANIE 2-POZIOMOWE Z TARASEM
PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA SYPIALNI



STREFA KLIENTA

ARANŻACJE WNĘTRZ GRATIS!

By w pełni cieszyć się  nowego mieszkania ważna jest jego odpowiednia aranżacja. Projekty funkcjonalne, estetyczne  

oraz uwzględniające bezpieczeństwo potrafią dać wiele radości przyszłym domownikom. Proponujemy projekty, 

których wykonanie dopasowane zostanie do potrzeb oraz możliwości klienta. Opracowywane projekty poprzez 

zastosowanie przemyślanych rozwiązań stworzą niepowtarzalny, indywidualny klimat, nie obciążając tym zbytnio 

budżetu. Decydując się na zakup mieszkania na Osiedlu Klasno otrzymują Państwo aranżację wnętrz GRATIS!

Mieszkanie zaaranżowane specjalnie dla Państwa, które oddaje styl i indywidualność nie jest poza zasięgiem!  

Z nasza ofertą realizacja własnego mieszkania marzeń jest na wyciągnięcie ręki!

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty w Biurze Sprzedaży!

WYKOŃCZENIE MIESZKANIA

Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy ofertę, która obejmuje 

wykończenie wnętrza w bardzo korzystnej cenie. Z naszą 

pomocą wykończenie mieszkania przestaje być proble-

mem a staje się przyjemnością!



STREFA KLIENTA

LIMITOWANA KSIĄŻECZKA RABATOWA

BEZPŁATNA POMOC 
DORADCY KREDYTOWEGO

Poprzez współpracę z różnymi pośred-

nikami kredytowymi udzielamy klientom 

kompleksowe wsparcie w uzyskaniu kredy-

tu mieszkaniowego. Porównywanie ofert 

wielu banków pozwala na wybór najdo-

godniejszej oferty kredytowej dla klienta. 

Załatwiamy wszelkie formalności związa-

ne z procedurą kredytową. Dążymy do 

skrócenia czasu oczekiwania na rozpa-

trzenie wniosku kredytowego.

Dla naszych Klientów, którzy zdecydują się na zakup mieszkania  

na Osiedlu Klasno przygotowaliśmy książeczkę zawierającą kupony 

rabatowe. W wybranych sklepach mogą Państwo dokonać zakupu 

materiałów w promocyjnych cenach, potrzebnych przy wykańczaniu 

i aranżacji mieszkania.

Nasi klienci otrzymują 

również zniżki na zakup 

sprzętu gospodarstwa 

domowego i radiowo-

-telewizyjnego




