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Dla osób ceniących wysoki standard powstały "Apartamenty Kępa Redłowska" - inwestycja z
kameralną zabudową w naturalnym otoczeniu. Budynki zespołu "Apartamentów Kępa Redłowska"
liczą od dwóch do sześciu kondygnacji. Znajduje się w nich 145 apartamentów o powierzchni od 35 do
148 m2.
 
Apartamenty Kępa Redłowska
 
Dla osób ceniących wysoki standard powstały "Apartamenty Kępa Redłowska" - inwestycja z kameralną
zabudową w naturalnym otoczeniu. Budynki zespołu "Apartamentów Kępa Redłowska" liczą od dwóch
do sześciu kondygnacji. Znajduje się w nich 145 apartamentów o powierzchni od 35 do 148 m2.
Kameralna zabudowa w naturalnym otoczeniu
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Naszym głównym celem było uchwycenie wyjątkowego ducha tego miejsca. Architekci stworzyli zespół
kameralnych budynków nawiązujących do willowej zabudowy Redłowa oraz modernistycznego stylu
międzywojennej Gdyni – opowiada Wojciech Fabiński, prezes firmy Eco-Classic, odpowiedzialnej za
realizację inwestycji „Apartamenty Kępa Redłowska” to miejsce, które harmonijnie wypełnia przestrzeń
czerpiąc z jej naturalnych walorów: pozostawiliśmy stare drzewostany i zaprojektowaliśmy zieleń, która
je uzupełnia. W tej inwestycji najważniejsza była dla nas dbałość o szczegóły. Chcieliśmy stworzyć
miejsce, które swoim standardem będzie odpowiadało Sopotowi i Gdyni Orłowo, a z drugiej strony
będzie bardziej dostępne cenowo – podkreśla w swojej wypowiedzi prezes Fabiński.
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Budynki zespołu „Apartamentów Kępa Redłowska” liczą od dwóch do sześciu kondygnacji. Znajduje się
w nich 145 apartamentów o powierzchni od 35 do 148 m2. Każdy z budynków wyposażony jest w windę.
Na każdym piętrze znajdują się maksymalnie 3 apartamenty. Klatki schodowe utrzymane są w przyjaznej
kolorystyce z drewnianymi elementami wykończeniowymi. W ofercie pozostało jeszcze kilkanaście
apartamentów o zróżnicowanej powierzchni.
 
Blisko lasu, blisko morza, blisko centrum
 
Spacer wzdłuż orłowskiego klifu czy zakupy w centrum Gdyni? „Apartamenty Kępa Redłowska” to także
miejsce, z którego szybko i w wygodny sposób można dotrzeć do najważniejszych punktów Trójmiasta.
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Osiedle położone jest w pobliżu rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” i klifu. Z drugiej strony, znajduje
się blisko centrum miasta, kina, pracy, szkół, galerii handlowej i komunikacji miejskiej. Wszystko bez
korków i zmarnowanego czasu.
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Rodzinne miejsce wypoczynku
 
Mieszkańcy „Apartamentów Kępa Redłowska” mogą wypocząć na terenie osiedlowego Wzgórza
Parkowego. Jest to wyjątkowy ogród z placem zabaw dla dzieci i zaciszem altany położonej wśród
zieleni. Jednocześnie dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa mieszkańców, cały teren „Kępy
Redłowskiej” został ogrodzony i jest stale monitorowany.
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