
Atrium Park 
Gajowa 76, czyli 11 pięter luksusu od Arkada Invest. 

Arkada Invest i MAARTE oferując nowy projekt przy ul. Gajowej 76 pokazują, że oczekiwania Klientów 

można połączyć z wysokimi walorami estetycznymi.  4 budynki z 240 mieszkaniami, lokale usługowe 

w parterze, garaż podziemny na 200 samochodów oraz największy wewnętrzny dziedziniec z 

terenami rekreacyjnymi w Bydgoszczy – tak w skrócie będzie wyglądało najnowsze miniosiedle 

Arkady Invest. Projekt przygotowało sopockie studio architektoniczne MAARTE. 

 

 

Bydgoszcz jako duży i dynamiczny ośrodek miejski zasługuje na dobrej jakości architekturę biurową i 

mieszkaniową. U podstaw współpracy miedzy Arkadą Invest, a pracownią MAARTE postawiony został 

istotny cel, by stworzyć osiedle, które w sposób widoczny odznaczy się na tle przeciętnej estetyki 

mieszkaniowej miasta. Klienci oczekują od deweloperów przede wszystkim rozwiązań trwałych, 

funkcjonalnych i ekonomicznych. Arkada Invest i MAARTE oferując nowy projekt przy ul. Gajowej 76 

pokażą, że oczekiwania te można połączyć z wysokimi walorami estetycznymi – mówi Alicja 

Rusowicz-Rospondek z pracowni MAARTE. 

 

Zespół budynków zlokalizowany będzie blisko centrum Bydgoszczy, przy ul. Gajowej 76 na osiedlu 

Bartodzieje. Dziedziniec między apartamentowcami będzie znakomitym miejscem do odpoczynku 



oraz zabaw dla dzieci. Część dziedzińca oraz zewnętrzna część działki wydzielone zostały na ogródki 

przydomowe, resztę przeznaczono na tereny rekreacyjne dla mieszkańców, plac zabaw dla dzieci 

małych i starszych. Projekt umożliwia posadzenie wysokich drzew i krzewów tak, by całość 

harmonijnie komponowała się z małą architekturą. Układ budynków zapewnia wysoką jakość 

przestrzeni, odpowiednie nasłonecznienie wnętrza kwartału oraz dobry widok z okien. Z kondygnacji 

apartamentowych – w szczególności z najwyższego, dwunastopiętrowego budynku - rozpościerać się 

będzie efektowny widok na panoramę Bydgoszczy. W celu lepszego nasłonecznienia mieszkań od 

strony południowej przewidziano balkony wspornikowe, natomiast w mieszkaniach od strony 

wschodniej i zachodniej – loggie. 

 

 

 

Atrybuty inwestycji 

• dokonała lokalizacja blisko centrum miasta z dużą ilością zieleni, 

• nowoczesna architektura z elementami stali, drewna i szkła, 

• przestronne apartamenty i mieszkania w dwóch standardach: Basic i Premium, 

• dostępne mieszkania od kawalerek po apartamenty, 

• piękny park w centrum osiedla, 

• niezwykłe widoki z perspektywy 11-go piętra, 

• osiedle w pełni bezpieczne, monitorowane. 

 

 

Zamieszkaj w Atrium Park … poczuj 

się komfortowo blisko centrum. 
 


