
APARTAMENTY Z WIDOKIEM NA TATRY
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Są miejsca, które zmieniają ludzi. Kto raz spojrzał na majestatyczne Tatry, poczuł świeżość górskiego wiatru, już 

zawsze będzie tu wracał. Dla zakochanych w najpiękniejszym zakątku Polski stworzyliśmy wyjątkowy projekt.

Zapraszamy do Manru.

Urzeczeni pięknem gór
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Rezydencja Manru powstała w unikalnej, kameralnej części Zakopanego, przy ulicy Grunwaldzkiej 25. To miejsce, 

w którym Zakopane spotyka się z Tatrami. Idąc kilkaset metrów na południe, wzdłuż Białego Potoku, dotrzemy  

do Drogi pod Reglami. Tu zaczyna się Tatrzański Park Narodowy. Spacerując cichymi uliczkami na północ, 

w ciągu 7 minut dotrzemy na Krupówki. Mieszkańcy Manru nie muszą się spieszyć. Wszystko co w Tatrach 

najpiękniejsze mają na wyciągnięcie ręki.

Apartamenty z widokiem na Tatry
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Rezydencja Manru powstała w miejscu dawnego pensjonatu o tej samej nazwie, inspirowanej operą Ignacego 

Paderewskiego. Dzieło powstało na przełomie XIX i XX stulecia, kiedy Zakopane stało się mekką artystów i elit. 

Rozkochani w Tatrach hołubili tradycję, oryginalną architekturę, język. To również dzięki nim miasto stanowi 

inspirację dla kolejnych pokoleń.  Czerpiąc z historii, stworzyliśmy projekt według standardów XXI wieku, dla 

najbardziej wymagających Klientów.

Inspirująca historia
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Styl i elegancja

Zaprojektowana przez znanego zakopiańskiego architekta - Stanisława Topora - Rezydencja Manru to połączenie 

elementów tradycyjnej architektury z najwyższym komfortem i standardem wykonania. Naszym priorytetem były 

wygoda i prywatność mieszkańców. Elewację zdobią drewniane detale i kute, żeliwne balustrady. Nowoczesne 

wnętrza części wspólnych, z windą do podziemnego parkingu, prowadzą do 17 apartamentów o zróżnicowanej 

wielkości. Największym atutem projektu jest zapierająca dech w piersiach panorama Tatr i Zakopanego.
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widok z apartamentu numer 17widok z apartamentu nr 17
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1 przedpokój

2 łazienka

3 salon z kuchnią

4 sypialnia

5 sypialnia

6 sypialnia

pow. użytkowa pow. rzeczywista

13,61 m2

6,40 m2

15,26 m2

6,53 m2

6,50 m2

11,08 m2

razem 59,38 m2

13,61 m2

7,40 m2

28,24 m2

11,41 m2

11,41 m2

11,52 m2

razem 83,59 m2

apartament nr 17
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1 przedpokój

2 łazienka

3 salon z kuchnią

4 sypialnia

1 przedpokój

2 łazienka

3 salon z kuchnią

4 sypialnia

4,40 m2

5,21 m2

19,48 m2

11,41 m2

razem 40,50 m2

7,43 m2

5,57 m2

29,62 m2

12,26 m2

razem 54,88 m2

apartament nr 3apartament nr 2
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1 przedpokój

2 łazienka

3 garderoba

4 salon z kuchnią

5 sypialnia

1 przedpokój

2 łazienka

3 salon z kuchnią

4 sypialnia

3,31 m2

5,95 m2

3,34 m2

26,93 m2

11,45 m2

razem 50,98 m2

3,96 m2

4,55 m2

24,91 m2

14,44 m2

razem 47,86 m2

apartament nr 15apartament nr 12

1
1

2

2

3

3

4

4

5



12

Ceniony deweloper

Mak Dom jest Spółką, której działalność opiera się w całości na prywatnym kapitale krajowym. Na rynku branży 

budowlanej funkcjonuje od 1992r. i ma w swoim dorobku szereg pomyślnie zrealizowanych inwestycji.  

Działalność firmy ukierunkowana jest na duże projekty zarówno przemysłowe jak i mieszkaniowe.

W 2012 roku, w uznaniu dokonań na rynku nieruchomości, firma została laureatem godła Deweloper Roku.

Centralne Biuro:

Al. Niepodległości 69, Warszawa

tel. 22 322 70 03
mre@makdom.pl

 

Sprzedaż Zakopane:

Grunwaldzka 25 

tel. 601 339 139

www.makdom.pl



www.makdom.pl


