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WZNIESIONYCH BUDYNKÓW
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MURAPOL OSIEDLE FIT

Murapol Osiedle Fit to nowoczesna inwestycja, która powstanie przy głównej

arterii miasta. Atrakcyjna lokalizacja blisko wielu punktów handlowych

i usługowych z dogodną infrastrukturą komunikacyjną zapewniają szybkie

załatwienie codziennych spraw. W pobliżu znajdują się także tereny

rekreacyjne i miejskie parki.  Na dachu jednego z budynków mieszkalnych

powstanie plenerowa siłownia, dzięki której przyszli mieszkańcy będą mogli 

spędzać aktywnie wolny czas. W inwestycji Murapol Osiedle Fit 

stawiamy do dyspozycji klientów ponad 350 lokali w 4 budynkach.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

metraże od 27 do 72 mkw.

balkony lub tarasy z ogródkami

mieszkania 1-, 2-, 3-, i 4- pokojowe

zielone otoczenie 

budynki 7-piętrowe i 3-piętrowy

stacja ładowania 

samochodów elektrycznych 

pakiet antysmogowy

smart home 

szybkie i ciche windy

miejsca postojowe w garażach 

podziemnych 

miejsca postojowe zewnętrzne

plac zabaw
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MURAPOL OSIEDLE FIT - LOKALIZACJA  

Zamieszkaj komfortowo w dogodnej lokalizacji

Hala Sportowa Tychy   
1,5 km, 5 min autem

przychodnia
300 m, 4 min pieszo

apteka
400 m, 4 min pieszo

siłownia
400 m, 4 min pieszo

przystanek autobusowy 
250 m, 2 min pieszo

Park Jaworek 
1 km, 11 min pieszo

żłobek
200 m, 2 min pieszo 

przedszkole
450 m, 5 min pieszo 

szkoła podstawowa 
500 m, 6 min pieszo

centrum handlowe  
400 m, 2 min autem

sklep spożywczy 
600 m, 6 min pieszo

Wodny Park Tychy 
700 m, 3 min autem



MIESZKANIE  27,27 MKW. | 1 PIĘTRO | 1 POKÓJ

PRZYKŁADOWY RZUT MIESZKANIA

 
PRZYKŁADOWY RZUT MIESZKANIA

 

MIESZKANIE  38,01 MKW. | 6 PIĘTRO | 2 POKOJE



MIESZKANIE  56,34 MKW. | 6 PIĘTRO | 3 POKOJE

PRZYKŁADOWY RZUT MIESZKANIA

 
PRZYKŁADOWY RZUT MIESZKANIA

 

MIESZKANIE  65,55 MKW. | 4 PIĘTRO | 4 POKOJE



obejmujący m. in. pakiet antysmogowy oraz smart home

PAKIET ECO



NASZ STANDARD WYKOŃCZENIA 
 

MIESZKANIE

BUDYNEK

INFRASTRUKTURA

ściany wewnętrzne murowane

światłowód

okna plastikowe rozwieralne

lub rozwieralno-uchylne

miejski węzeł cieplny 

szybkie i ciche windy

garaż podziemny z bramą

automatyczną

drzwi wejściowe antywłamaniowe

pakiet antysmogowy

system smart home

wybudowany w technologii tradycyjnej 

balkony - powierzchnia betonowa

tarasy (parter) z kostki brukowej

parkingi, chodniki, drogi dojazdowe 

plac zabaw (przy bud. nr 2)

antena tv zbiorcza

domofon w każdej klatce

zagospodarowanie zielenią 

i małą architekturą

osiedle ogrodzone



Murapol SA

Oddział Tychy:

al. Bielska

43-100 Tychy

32 750 66 71

tychy@murapol.pl

murapol.pl

Zaprezentowane wizualizacje inwestycji mają jedynie 
charakter poglądowy. Docelowy kształt budynku 
oraz zagospodarowania terenu mogą w trakcie 
realizacji nieznacznie ulec zmianie.

Kamil Kamionka


