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LUKSUSOWE OSIEDLE 
MIESZKANIOWE 
USYTUOWANE NA TERENACH 
PO DAWNYM BROWARZE 
MYCIELSKICH W POZNANIU

LUXURIOUS HOUSING ESTATE 
IN PLACE OF THE OLD BREWERY 
OF THE MYCIELSKI FAMILY IN POZNAŃ

W pierwszym etapie prac powstają domki 
w zabudowie szeregowej, apartamentowce 
i trzykondygnacyjny budynek wielorodzinny 
z mieszkaniami. W drugim etapie zostanie 
odrestaurowany budynek dawnego browaru, 
którego projekt funkcjonalny zakłada część 
handlowo-usługową z pomieszczeniami 
biurowymi oraz apartamentami 
mieszkaniowymi.

The first stage of the project will see the construc-
tion of terraced houses, apartment buildings and 
a three-storey multi-family building with flats. 
The next stage will involve the revitalisation of the 
Old Brewery building, whose functional design fea-
tures commercial space with shopping and services 
outlets as well as office and residential space.

WARZELNIA

11 000 m2

5 400 m2

Nickel 
Development Sp. z o.o.

PUM 
Residential floor space

Powierzchnia części 
komercyjnej 

Commercial space

Inwestor 
Investor

www.ptbnickel.pl



PTB Nickel w zakresie budownictwa mieszka- 
niowego posiada 20-letnie doświadczenie 
obejmujące budowę osiedli mieszkaniowych 
i apartamentowców wraz z infrastrukturą 
sprzyjającą codziennemu funkcjonowaniu ich 
mieszkańców. Realizuje najbardziej śmiałe 
projekty architektoniczne znanych i cenionych 
projektantów przestrzeni mieszkalnej.

In the field of residential construction, PTB Nickel 
has 20 years of experience in the construction of 
housing estates and apartment blocks with the neces-
sary infrastructure facilitating everyday residence. 
PTB Nickel executes the most challenging architectural 
designs of the renowned and acclaimed designers of 
residential space.

PELIKAN

DWUBRYŁOWY BUDYNEK 
O CHARAKTERYSTYCZNEJ, 
ELEGANCKIEJ ARCHITEKTURZE

ELEGANT AND UNIQUE – 
TWO-BODY BUILDING

www.ptbnickel.pl

Apartamentowiec, którego wyższa część budynku 
sięga 12 kondygnacji. W inwestycji łącznie znajduje 
sie 157 mieszkań o powierzchniach od 35 do 120 m2. 
Wykonawca obiektu dodatkowo przygotował dla 
wygody mieszkańców basen z przeciwprądami, 
saunę, reprezentacyjny hol wejściowy, taras 
widokowy oraz dwupoziomową halę garażową. 

It is an apartment building, whose taller part goes up to  
twelve storeys. It houses 157 flats varying in size from 35 to  
120 m2. For extra convenience, it also includes a swimming 
pool with jet-stream facilities, a sauna, a presentable lobby, 
an observation deck as well as a two-storey car park.

PUM 
Residential floor space

Inwestor 
Investor

14 094 m2

Nickel 
Development Sp. z o.o.



INWESTYCJA MIESZKANIOWA 
Z LOKALAMI USŁUGOWYMI 
I BIUROWYMI, ZLOKALIZOWANA 
W CENTRUM MIASTA, OTOCZONA 
ZABYTKOWYMI KAMIENICAMI

RESIDENTIAL PROJECT WITH 
COMMERCIAL AND OFFICE SPACE, 
IN THE HEART OF POZNAŃ, 
BY OLD HOUSES

Projekt Kamienicy za Teatrem składa się z dwóch 
części funkcjonalnych nowopowstałego kompleksu: 
6-kondygnacyjny budynek biurowy klasy B+ oraz 
lokal handlowy na parterze, który jest połączony 
z wewnętrzną częścią mieszkalną, składającą się 
z 5 segmentów tworzących przestronne atrium. 
W budynku mieszkalnym na 5 kondygnacjach 
wybudowano łącznie 160 mieszkań. Nowatorskim 
rozwiązaniem w Kamienicy za Teatrem jest dwupo-
ziomowa, zaplanowana pod całym budynkiem, hala 
garażowa ze specjalnym systemem mechanicznej 
wentylacji strumieniowej, który pozwala na parko- 
wanie samochodów z instalacją gazową.

Old House By The Theatre features two functional parts: 
a six-storey class B+ office building and a shopping outlet 
located on the ground floor linked with a five-segment 
residential space that forms a spacious atrium. The five-storey 
residential part houses 160 flats. Old House by the Theatre 
boasts an innovative solution of a two-storey underground 
parking space featuring a mechanic ventilation system that 
allows for gas-powered cars to be parked.

KAMIENICA 
ZA TEATREM
OLD HOUSE 
BY THE THEATRE

PUM 
Residential floor space

Inwestor 
Investor

Projekt 
Project

12 267 m2

Nickel 
Development Sp. z o.o.

PTB Nickel

www.ptbnickel.pl



INWESTYCJA REALIZOWANA 
W KILKU ETAPACH, W TRAKCIE 
CIĄGŁEJ ROZBUDOWY

MULTI-STAGE PROJECT, 
WORK IN PROGRESS

OSIEDLE KSIĘŻNEJ 
DĄBRÓWKI
KSIĘŻNEJ DĄBRÓWKI 
HOUSING ESTATE

Osiedle Księżnej Dąbrówki III (ul. Pałacowa) 
składa się z 11 budynków wielorodzinnych: 
ośmio-, dzisięcio- lub dwunasto-lokalowych, 
w których łącznie zaprojektowano 106 mieszkań.

Księżnej Dąbrówki Housing Estate Part 3 
(Pałacowa Street). It consists of eleven multi-family 
buildings with eight, ten or twelve apartments each, 
making it 106 apartments altogether.

Osiedle Księżnej Dąbrówki IV (ul. Komornicka) 
to ceglaste budynki w zabudowie atrialnej, 
zawierające łącznie 76 mieszkań.

Księżnej Dąbrówki Housing Estate part 4 
(Komornicka Street). These are brick buildings 
that form an atrium and house 76 apartments.

Osiedle Księżnej Dąbrówki V (ul. Zamkowa) 
to 15 budynków mieszkaniowych z obszernymi 
tarasami, oszklonymi loggiami i prywatnymi 
ogrodami oraz 30 domków jednorodzinnych.

Księżnej Dąbrówki Housing Estate part 5 
(Zamkowa Street). These are 15 residential buildings 
with spacious terraces, glass loggias, private gardens 
as well as 30 single-family houses.

Osiedle Księżnej Dąbrówki VI (ul. Rycerska) - 
etap składający się z 15 dwukondygnacyjnych 
budynków mieszkaniowych, zawierających po 6 
mieszkań z ogrodami i przestrzennymi tarasami. 
Inwestycja w trakcie realizacji.

Księżnej Dąbrówki Housing Estate part 6 
(Rycerska Street). This stage involves the construction 
of 15 two-storey residential buildings housing six 
apartments each as well as gardens and spacious terraces.

Realizując poszczególne etapy realizacji inwestycji 
osiedla, PTB Nickel w pełni zagospodarowało tereny 
pod prywatne ogrody, garaże, parkingi i wewnętrzne 
drogi osiedlowe, a także place zabaw i miejsca na
punkty usługowe.

In each stage of this project, PTB Nickel provided the 
necessary infrastructure for private gardens, garages, 
car parks, internal roads and playgrounds as well as 
goods and services outlets. 
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Development Sp. z o.o.
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ETAP IV / STAGE IV 
ul. Komornicka

ETAP III / STAGE III 
ul. Pałacowa

ETAP V / STAGE V 
ul. Zamkowa



INWESTYCJA MIESZKANIOWA 
Z LOKALAMI USŁUGOWYMI

RESIDENTIAL BUILDING 
WITH COMMERCIAL SPACE

Nowoczesny obiekt dwukondygnacyjny łączący część 
mieszkalną z handlowo-usługową i podziemną halą 
garażową. Ciekawa architektura budynku została 
nagrodzona w 2006 r. wyróżnieniem Jana Baptysty 
Quadro. 

It is a modern two-storey building that combines 
residential, commercial and underground parking space. 
The interesting design of the building won the 2006 
Jean Baptiste Quadro Award.

ZAUŁEK 
PIĄTKOWSKI

PUM 
Residential floor space

Inwestor 
Investor

6 579 m2

Nickel 
Development Sp. z o.o.

www.ptbnickel.pl



NOWOCZESNY OBIEKT 
MIESZKALNO-HANDLOWO- 
BIUROWY W CENTRUM 
POZNANIA

MODERN RESIDENTIAL-COMMERCIAL-OFFICE 
COMPLEX IN THE CENTRE OF POZNAŃ

GARBARY

Część mieszkaniowa zbudowana na planie kwadratu 
tworzy  atrium z fontannami. PTB Nickel zrealizowało 
część mieszkalno- usługową: 150 lokali mieszkalnych 
z balkonami lub loggiami. Na najwyższej kondygnacji 
zlokalizowano przestrzenne apartamenty połączone 
z zacisznymi tarasami na dachach budynku, a na 
parterze duże lokale handlowo-usługowe. W części 
podziemnej znajduje się hala garażowa.

The square-plan residential part forms and atrium with 
fountains. PTB was responsible for the construction of the 
residential and commercial space, which features 150 flats 
that boast balconies and loggias. The highest floor houses 
spacious apartments linked to peaceful terraces located on the 
top of the building. On the ground floor, there are big goods 
and services outlets. The underground part houses a car park.

16 236 m2

Regional Polska Sp. z o.o.

PUM 
Residential floor space

Inwestor 
Investor

www.ptbnickel.pl



11 kondygnacyjny budynek z dwupoziomowym 
podziemnym parkingiem. Mieszkania z ogrodami, 
tarasami lub loggiami. Budynek został przystosowany 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

It is an eleven-storey construction with 
a two-storey car park with apartments 
that each boasts a garden, terrace or a loggia. 
The building has disabled access facilities.

INWESTYCJA MIESZKANIOWA
ZREALIZOWANA W CENTRUM
POZNANIA

RESIDENTIAL PROJECT 
IN THE HEART OF POZNAŃ

SAP 
APARTAMENTY
SAP 
APARTMENTS

8 000 m2

SAP-Property Sp. z o.o.

PUM 
Residential floor space

Inwestor 
Investor

Przedsiębiorstwo 
Techniczno Budowlane 
Nickel Sp. z o. o.
ul. Obornicka 6b
Jelonek k. Poznania
62-002 Suchy Las

T: +48 61 8 95 68 00
F: +48 61 8 12 50 81
E: ptbnickel@nickel.com.pl www.ptbnickel.pl


