
Co buduje w Poznaniu Ataner 

Blisko 900 mieszkań w ramach pięciu inwestycji realizuje aktualnie poznański deweloper Ataner 

Sp. z o.o. 

 

Osiedle Nowy Marcelin budowane jest na poznańskim Grunwaldzie, tuż obok Lasku Marcelińskiego. 

Nowy Marcelin składać się będzie z trzech monitorowanych osiedli z portierniami ochrony, 

bezpiecznymi placami zabaw dla dzieci i podziemnymi halami parkingowymi dla samochodów 

osobowych oraz dla rowerów. Wybudowane zostanie również centrum sportowe. Budynki  o 

zróżnicowanej wysokości od trzech do dziesięciu pięter wyróżniać się będą ciekawą architekturą. 

Zaprojektowano tu dobrze doświetlone mieszkania z przestronnymi balkonami. Inwestycja jest 

realizowana etapami. Zakończenie pierwszego etapu zaplanowano na jesień br. , a drugiego etapu na 

pierwszy kwartał 2019 r.  Ceny mieszkań od 5711zł/m2; w ramach drugiego etapu w programie 

MDM.  

Osiedle Różana przy ul. Różanej 18-19 w centrum Poznania to kolejna, aktualnie realizowana przez 

Ataner, inwestycja. Osiedle Różana to trzy pięciopiętrowe, nowoczesne budynki oraz jeden 

zrewitalizowany dwupiętrowy obiekt o zabytkowej, odświeżonej elewacji z żółtej klinkierowej cegły. 

Gmachy o współczesnej architekturze zostały wkomponowane w secesyjną, historyczną zabudowę 

przylegającej do śródmieścia, północnej części dzielnicy Wilda. Pod osiedlem znajdzie się 

dwupoziomowy podziemny garaż. Pomiędzy budynkami zaprojektowano zielony dziedziniec z placem 

zabaw dla dzieci.  W parterach budynków bezpośrednio przy ul. Różanej znajdą się lokale usługowe.  

Osiedle będzie monitorowane z portiernią ochrony. Zakończenie inwestycji zaplanowano na wiosnę 

2018 r. 

Nowy budynek w centrum Poznania 

Stylowy apartamentowiec przy ulicy Towarowej 37 jest już gotowy. Obiekt ma 17 kondygnacji: na 

pierwszych 5-ciu znajdują się powierzchnie biurowe, a na kolejnych 12-tu mieszkania. Pozostało tu na 

sprzedaż jeszcze kilka mieszkań, które można kupić  w cenie od 8600zł/m2. Obecnie trwają odbiory 

mieszkań i do budynku wprowadzają się pierwsi lokatorzy, którzy mogą się już cieszyć mieszkaniem w 

samym centrum Poznania.  

Lokale są przestronne, posiadają duże okna i balkony. Obiekt będzie monitorowany, a także będzie 

posiadał recepcję. Pod ziemią został wybudowany dwupoziomowy parking. Budynek jest znakomicie 

zlokalizowany naprzeciw dworca kolejowego PKP Poznań Główny, tuż obok Międzynarodowych 

Targów Poznańskich, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku im. Karola Marcinkowskiego. Obiekt został 

zaprojektowany w Pracowni Architektonicznej Ewy i Stanisława Sipińskich.  

Ale to nie koniec inwestycji przy Towarowej. W bezpośrednim sąsiedztwie, Ataner rozpoczął już 

kolejną inwestycję: 22- kondygnacyjny budynek biurowo-mieszkalny, także zaprojektowany przez 

Ewę i Stanisława Sipińskich. 

 

Więcej na www.ataner.pl  

http://www.ataner.pl/

