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elewacja kamienna wentylowana - piaskowiec 
Śmiłów jasny 

elewacja drewniana wentylowana z desek świer-
kowych syberyjskich - producent SECA Wood 
Profiles - najwyższa jakość uwzględniająca normy 
oraz zalecenia w zakresie drewna elewacyjnego 
poddana profesjonalnemu suszeniu

murki oporowe - gabiony wypełnione granitem

nawierzchnia dróg i chodników antypoślizgowa 
z wysoce wytrzymałej kostki oraz płyt z granitu 
Strzegom

balustrady całoszklane wg specjalnie opracowa-
nego dla inwestycji systemu montażu

stolarka okienna drewniana – drewno egzotyczne 
Meranti

okładzina schodów wejściowych do budynków  
granit płomieniowany Nero Impala z ekskluzyw-
nej kolekcji African Big 5



Standard Hortus Apartments
najwyższej klasy materiały, rzemieślnicza precyzja dbałość o każdy detal…

urządzona według projektu architekta krajobrazu 
zieleń – wyselekcjonowane rośliny ze szkółek pol-
skich i europejskich z systemem automatycznego 
nawadniania i utrzymania wilgotności

meble ogrodowe z kolekcji LIGURITO GREY  
Elite & White dla apartamentów zlokalizowa-
nych na parterze
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okładzina posadzek klatek oraz biegów schodo-
wych i korytarzy - marmur Selina polerowany

okleina drzwi do mieszkań i zabudów szachtów 
instalacyjnych - fornir naturalny modyfikowany 
Alpi

grzejniki kanałowe - Verano typ VK

system automatyki domowej MY HOME umoż-
liwiający sterowanie oświetleniem oraz ciepłem  
z opcją dalszej rozbudowy

Możliwość zdalnego sterowania funkcjami auto-
matyki za pomocą komputera lub smartfona.

panel wideofon / mieszkaniowy
Legrand/Bticino model Classe 100

parapety wewnętrzne marmur - polerowany Breccia  
Sarda

okładzina szybów windowych - marmur Emperador  
Dark polerowany



Standard Hortus Apartments
najwyższej klasy materiały, rzemieślnicza precyzja dbałość o każdy detal…

winda cichobieżna SCHINDLER

monitoring CCTV marki Bosch oraz ochrona  
fizyczna /osobny posterunek zewnętrzny/
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Karta porównawcza inwestycji

Nazwa inwestycji Hortus Apartments Inwestycja 
porównywana

Inwestycja 
porównywana

Inwestycja 
porównywana

Elementy zewnętrzne

elewacja piaskowiec Śmiłów / deski świerk syberyjski

chodniki / drogi granit

schody granit

murki oporowe gabiony wypełnione granitem

balustrady całoszklane / bez elementów mocujących

tarasy / balkony granit / drewno

meble ogrodowe tak - dla apartamentów na parterze

ogród / zieleń tak - wyselekcjonowane drzewa i krzewy, 
system automatycznego nawadniania

plac zabaw tak

zewnętrzne miejsca wypoczynku tak

osobny budynek ochrony tak

system cyfrowych kamer zewnętrznych 
wraz z rejestratorem obrazu tak

kolejne etapy w sąsiedztwie (hałas) nie

ciche otoczenie tak

odległość od Rynku Głównego 4,1 km

jakość architektury

inne

Elementy wewnętrzne

okna drewniane / drewno egzotyczne Meranti / 
w salonach skrzydła drzwiowe przesuwne

podłogi / schody marmur Selina

okładziny ścian marmur Emperador Dark / fornir naturalny

parapety marmur Breccia Sarda

drzwi do mieszkań fornir naturalny

ogrzewanie lokalna kotłownia gazowa

instalacja internetowa oraz TV-SAT 
wraz z antenami zbiorczymi tak

winda tak

inteligentne instalacje wraz z iPadem tak

wideodomofon tak

grzejniki kanałowe tak + uzupełnienie naściennymi

instalacja klimatyzacji tak

garaż podziemny tak + schowek

stacja uzdatniania wody tak

inne



Notatki



Kraków, ul. Borowego 12 ABCD

www.hortusapartments.pl

Biuro Sprzedaży:
ul. Krasickiego 30, 30-503 Kraków
tel. +48 12 637 81 18, +48 664 900 414

info-kraków@echo.com.pl

Niniejsza broszura nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
Przedstawione wizualizacje i wykończenia mają charakter poglądowy.  

Podczas realizacji niektóre szczegóły mogą ulec zmianie.


