


MALTA POINT.
KAŻDY MOMENT.



widok budynku od ul. Skowrońskiego

BĄDŹ CZĘŚCIĄ MIASTA 
W MALTA POINT.



ZAMIESZKAJ 
W SĄSIEDZTWIE 
JEZIORA 
MALTAŃSKIEGO.
5 nowoczesnych budynków mieszkalnych 
stworzy nowe, kameralne osiedle przy 
ul. Brneńskiej, na poznańskiej Łacinie. 
W kolejnym etapie inwestycji powstaną 
dwa 5-piętrowe budynki Tide (74 miesz-
kania) i Wave (81 mieszkań), które swoimi 
nazwami nawiązują do bliskości Jeziora 
Maltańskiego. Atrakcyjna lokalizacja  
i pełna infrastruktura osiedla sprawią,  
że Malta Point będzie wymarzonym  
miejscem do życia, nie tylko dla rodzin. 

MALTA POINT
DZIELNICA ŁACINA



plac zabaw

budynki

stojaki rowerowe

śmietnik

tereny zielone

ogródki lokatorski

miejsca parkingowe
dla niepełnosprawnych

wejście do budynku

wjazd do garażu
podziemnego

liczba kondygnacji



obrys budynku 

tereny zielone

powierzchnia utrwardzona 
z geokraty 

powierzchnia utrwardzona 
z kostki betonowej 

ogródki lokatorskie

plac zabaw 

ogrodzenie ogródków 

miejsca postojowe 

wejścia do budynków 

wjazd do garażu 

liczba kondygnacji

śmietnik

miejsa postojowe 
dla rowerów P
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widok osiedla od strony patio



ŻYJ RAZEM
Z MIASTEM.

Lokalizacja Malta Point zapewnia wygodny dostęp do świata mody, rozrywki, kultury i edukacji. Tylko 
350 m będzie dzielić Cię od Galerii Posnania, gdzie zrobisz zakupy i nadrobisz filmowe zaległości 
w kinie Helios. Jeszcze więcej sklepów i usług czeka na Ciebie w pobliskiej Galerii Malta czy 
w Centrum Kupiec Poznański. A jeśli lubisz dobrze zjeść, obcować z designem i sztuką, brać udział 
w warsztatach i koncertach – polecamy odwiedziny w niezwykłym Starym Browarze.

Mieszkając w Malta Point, docenisz szybki dojazd do ścisłego centrum. Dotrzymywanie miastu tempa 
ułatwią liczne linie tramwajowe i autobusowe (650 m do Ronda Rataje lub do przystanku Polanka).

GALERIA 
POSNANIA

STARY
BROWAR

CENTRUM 
KUPIEC 
POZNAŃSKI

GALERIA 
MALTA

1,7 km 350 m 2,9 km 4 km
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RZEKA WARTA

Rekreacyjne tereny 
rzeki Warty pozwolą na 
odpoczynek na kajak-
ach, motorówkach czy 
na piaszczystej plaży. 

JEZIORO MALTAŃSKIE

Mieszkanie urządzisz, jak zechcesz, ale lokalizacja niezmiennie 
pozostanie nieocenioną korzyścią. A okolica Jeziora Maltańskiego 
dostarczy całorocznych atrakcji.

TERMY MALTAŃSKIE, PARK TYSIĄCLECIA

Termy Maltańskie to największy ośrodek 
sportowo-rekreacyjny w Polsce (i drugi co do 
wielkości taki obiekt w Europie), gdzie zrelaksu-
jesz się wśród geotermalnych wód. 

MALTA SKI

Centrum sportowo-rekreacyjne Malta Ski 
to gratka dla narciarzy dostępna o każdej 
porze roku. Ponadto rozrywkę znajdą tu 
amatorzy Mini Golfa, kortów tenisowych 
czy letniego saneczkarstwa.

20 min. 30 min.10 min. 12 min. 10 min.

PARK LINOWY

Dorosłym i dzieciom atrakcji dostarczy 
Park Linowy Pyrland. 
W lesie położonym niemal w centrum 
Poznania znajdą się trasy wspinaczkowe 
nawet dla fanów ekstremalnych sportów. 



NOWOCZEŚNIE. 
WYGODNIE. 
RODZINNIE.
W budynkach Wave i Tide zaprojektowa-
ne są nowoczesne, wygodne przestrzenie 
wspólne, z podwójnymi, przestronnymi 
windami dla mieszkańców i ich gości. We 
wnętrzach zastosowano dyskretne połą-
czenie beżu i szarości oraz wzory szlachet-
nych kamieni i drewna. Eleganckie mate-
riały wykończeniowe, które 
zastosowaliśmy, są odnawialne, podkreślą 
nowatorski styl oraz sprawią, że mieszkańcy 
będą czuli się tutaj komfortowo. 
W każdym aspekcie projektu zadbaliśmy 
o estetykę. Nowoczesne oświetlenie le-
dowe będzie odpowiednio skoncentrowa-
ne, dzięki czemu w częściach wspólnych 
zapanuje intymny nastrój.

wizualizacja klatki schodowej



DZIEŃ DOBRY 
OD WEJŚCIA.
Mieszkańców i gości powitają szerokie, 
przestronne klatki schodowe, efektownie 
doświetlone, m.in. za sprawą dużych prze-
szkleń. Praktyczna wycieraczka w wejściu 
głównym pomoże utrzymać hol w czysto-
ści. Wbudowane skrzynki na listy wpisują 
się w przestrzeń jako element dekoru. Na 
bocznych ścianach przy wejściu zainstalo-
wano listwy podświetlające, które ocie-
plają atmosferę. Wszystkie rozwiązania za-
pewnią we wnętrzu właściwą ergonomię.

wizualizacja wejścia do klatki schodowej
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Kawalerki 26 - 43 m2

2 pokoje 31 - 57 m2

3 pokoje 54 - 72 m2

4 pokoje 102 m2

5 pokoi 102 - 110 m2

METRAŻE
DOSTĘPNYCH
MIESZKAŃ.

1 Pokój 35,8 m2

1 hol 3,9 m2

2 salon + aneks 26,6 m2

3 łazienka 4,2 m2

3 Pokoje 69,2 m2

1 hol 10,3 m2

2 salon 20,2 m2

3 pokój 1 12,1 m2

4 pokój 2 10,9 m2

5 kuchnia 7,4 m2

6 łazienka 4,1 m2

7 WC 2,1 m2

2 Pokoje 45,3 m2

1 hol 7,1 m2

2 salon + aneks 22,3 m2

3 pokój 10,6 m2

4 łazienka 4,4 m2
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2 Pokoje 50,0 m2

1 hol 6,5 m2

2 salon 18,8 m2

3 pokój 10,6 m2

4 kuchnia 8,8 m2

5 łazienka 4,2 m2

3 Pokoje 59,4 m2

1 hol 8,8 m2

2 salon + aneks 22,4 m2

3 pokój 1 10,2 m2

4 pokój 2 10,3 m2

5 łazienka 4,6 m2

6 wc 1,6 m2

4 Pokoje 102,1 m2

1 hol 15,6 m2

2 salon 33,6 m2

3 pokój 1 9 m2

4 pokój 2 8,6 m2

5 pokój 3 11,7 m2

6 kuchnia 6,9 m2

7 łazienka 1 5,4 m2

8 łazienka 2 5,1 m2

9 garderoba 2,7 m2



ŁAP CHWILE ODDECHU NA 
SWOIM W MALTA POINT.

widok budynku od ul. Brneńskiej



PLAC 
ZABAW

Dla małych poszukiwaczy 
przygód stworzony będzie 
plac zabaw. Dzięki niemu 
Twoja pociecha będzie 
korzystać z dzieciństwa 
bezpiecznie na terenie 
osiedla.

STOJAKI 
ROWEROWE

Rekreacyjne tereny Jezio-
ra Maltańskiego i Warty 
sprzyjają rowerowym wy-
cieczkom. Ty odpoczniesz 
na kanapie, a Twój rower 
– na stojaku. 

PRZESTRONNE
MIESZKANIA Z TARASAMI

Nasze mieszkania mają 
od 1 do 5 pokoi, a każde 
z nich jest zaprojektowane 
z myślą o Twoim komfor-
cie. Śniadanie na tarasie? 
Dlaczego nie! Będzie tu 
dość miejsca na poranną 
kawę z całą rodziną czy 
romantyczną kolację  
we dwoje.

OGRÓDKI 
LOKATORSKIE

W Malta Point można 
mieszkać w mieszkaniu 
i spełniać się w roli ogrod-
nika. Wybierz dla siebie 
miejsce z ogródkiem, 
aby móc pielęgnować 
swoje pasje. 

DWIE 
WINDY

Zawsze, gdy będziesz jej 
potrzebować, winda bę-
dzie do dyspozycji. Wypo-
sażyliśmy każdy budynek 
w podwójne windy. Takie 
rozwiązanie okaże się po-
mocne w trakcie przepro-
wadzki, i na co dzień.

ZIELONE 
DACHY

Na dachach zakwitnie 
zielona trawa. Takie dachy 
wpływają na oczyszczanie 
powietrza, zmniejszają 
nagrzewanie się budynku 
i powodują, że oddaje on 
mniej ciepła. 

OCZEKUJ WIĘCEJ 
OD SWOJEGO OSIEDLA.



widok budynku od strony patio



Jezioro Maltańskie
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BIURO SPRZEDAŻY
ul. Milczańska 1



NEXITY
W PIGUŁCE.
Nexity to pierwszy dostawca kompleksowych 
usług na rynku nieruchomości we Francji. 
Oferujemy szeroki zakres doradztwa i eksper-
tyz, produktów, świadczeń oraz rozwiązań, aby 
w jak największym stopniu uwzględnić potrzeby 
klientów i sprostać ich wymaganiom. Działalność 
Nexity obejmuje transakcje, zarządzanie, projek-
towanie, rozwój, zagospodarowanie przestrzeni, 
doradztwo oraz wszystkie usługi powiązane i jest 
nastawiona na obsługę i wsparcie klientów. Nexi-
ty jest punktem odniesienia w swojej dziedzinie 
i charakteryzuje ją pełne zaangażowanie wzglę-
dem wszystkich swoich klientów, środowiska 
i całego społeczeństwa. Grupa Nexity jest obecna 
we Włoszech, w Niemczech, w Portugalii i 
w Polsce. Ze względu na ogromne doświadcze-
nie, Nexity to deweloper o ugruntowanej pozycji, 
co stanowi gwarancję dobrego wyboru. 

Nexity weszło na polski rynek nieruchomości 
mieszkaniowych w kwietniu 2011 roku. Dotych-
czas Nexity Polska zrealizowało  6 osiedli w War-
szawie: Bianco (2 etapy), My Bemowo (3 etapy) 
oraz Skylife (4 etapy), Golden Space (1 etap), Next 
Ursus (etapy 1-3), Lifetown (3 etapy). Obecnie re-
alizowane są projekty: Bemowo Line, Golden Spa-
ce 2, Next Ursus (etapy 4-6), La Praga i Lifetown 
w Warszawie, Malta Point i Bliski Marcelin 
w Poznaniu oraz City Vibe w Krakowie.

Początki działalności firmy wiążą się 
z nazwiskiem Bernarda Arnault, który 
rozwinął rodzinny biznes oparty o 
nieruchomości oraz przemysł działający 
pod nazwą Ferret-Savinel.

1971.

1974.
Sprzedaż działu przemysłowego

i wykorzystanie pełnego kapitału
w nieruchomości. Zmiana nazwy

firmy na Ferinel.

1989.
Przeniesienie siedziby 
do Paryża, jednoczesne 
przemianowanie firmy 
na grupę George V.

Rozpoczęcie działalności
w Madrycie (Hiszpania).

1990.

10 LAT 
W POLSCE.

3000 SPRZEDANYCH
MIESZKAŃ.

1995.
Zakup firmy George V przez jedną 
z największych firm z branży 
nieruchomości we Francji CGiE.

2000.
Powstanie 
marki NEXITY.

2001.
Rozpoczęcie działalności 
spółki córki w Lizbonie 
(Portugalia).

Rozpoczęcie 
działalności spółki
córki w Brukseli (Belgia). 

2002.

2004.
Debiut na giełdzie 
PapierówWartościowych 
w Paryżu.

Rozpoczęcie działalności 
spółki córki w Mediolanie 
(Włochy).

2005.

2011.
Rozpoczęcie działalności 

spółki córki w Warszawie.

Przenosiny centrali firmy do 
nowoczesnego biurowca w 
centrum Paryża przy rue de 
Vienne 19.

2014.



maltapoint.pl

Makiety, rzuty oraz projekty i wizualizacje prezentowane w niniejszych materiałach oraz w czasie Dni Szalonych Cen/Dni Otwartych mają wyłącznie charakter poglądowy. 
Wszelkie warunki wyposażenia nieruchomości, kubatury, metrażu oraz innych danych wynikających z ww. dokumentów zostają ustalone w ostatecznej umowie przeniesie-
nia prawa własności nieruchomości oraz ostatecznych projektach oraz dokumentacji powykonawczej sporządzonej dla nieruchomości. Wszelkie znaki towarowe, grafiki, 
treści zawarte w materiałach stanowią wyłączną własność NP19 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres Spółki: Warsza-
wa 00-807, Al. Jerozolimskie 98, REGON 380162403, NIP 77010821541, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000730699 (z zastrzeżeniem materiałów wykorzystywanych na podstawie licencji 
udzielonej przez podmioty trzecie). Wykorzystywanie ww. materiałów bez uzyskania pisemnej zgody NP. 19 Sp. z o.o. sp. k. na takie wykorzystywanie podlega odpowied-
zialności karnej i cywilnej. Przedstawione materiały graficzne i informacyjne mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako ostateczne projekty realizacyjne.

BIURO 
SPRZEDAŻY.

ul. Milczańska 1,
61-131 Poznań

pon – pt.: 10.00 – 18.00
sob.: 10.00 – 16.00

Tel: +48 61 333 30 00

e-mail: maltapoint@nexity.pl


