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Inwestycje Masterm to nowoczesne, 
unikatowe, inspirowane najnowszymi 
europejskimi trendami kompleksy.

Każdy z nich spełnia nie tylko funkcję 
mieszkalną czy usługową lecz jest 
przede wszystkim wymarzonym 
miejscem do życia.

Korzystamy z usług uznanych i sprawdzonych 
biur architektonicznych, kładąc nacisk na to, by 
projektowane budynki były nie tylko piękne, 
lecz także innowacyjne, oryginalne i przyjazne 
mieszkańcom. 

Każdą inwestycję wyróżnia niezwykła dbałość 
o detale – perforowana stal na balkonach, natu-
ralne deski na tarasach, eleganckie wykończenie 
części wspólnych, designerskie elementy małej 
architektury, które robią wrażenie już od progu.

ŚWIATOWE 
TRENDY

I ROZWIĄZANIA



W zachodniej Europie, np. Londynie czy Medio-
lanie , nie dziwią inwestycje, w których rośliny nie 
towarzyszą, lecz wręcz grają pierwsze skrzypce, 
dając mieszkańcom tak potrzebny cień, chłód 
i kojącą zieleń.

Nasze najnowsze inwestycje – jak np. Evergre-
en365 z pierwszymi w Poznaniu balkonowymi 
szklarniami - oferują niespotykaną powszechnie 
bliskość nie tylko traw czy krzewów, lecz także 
wieloletnich drzew.

To, co wyróżnia nasze podejście do projektowania, to szacunek 
do natury, której brakuje we współczesnym mieście.



Kolejnym projektem Masterm, który doskona-
le wpisuje się w naszą wizję jest inwestycja 
Trójpole.
Kameralny, pięciosegmentowy kompleks, który 
powstaje w kwartale willowym na narożniku 
ulicy Piątkowskiej i Trójpola to połączenie 
prostej, szwajcarskiej architektury i projektowa-
nia w zgodzie z naturą.

Budując przy Trójpolu, nie tylko nie wycięliśmy 
żadnego drzewa, lecz przesadziliśmy duże okazy 
z zachowaniem wszelkiej ostrożności, a także 
dokonaliśmy zupełnie nowych nasadzeń.

Co więcej, w tej wyjątkowej inwestycji oddajemy 
jej nie tylko trawniki i otoczenie budynków, 
lecz także balkony, tarasy, a nawet dachy!

zieleń na wszystkich poziomach

komfort w sercu miasta

willowy charakter

nowoczesny  design



Prywatny taras z ogrodem na dachu to dosko-
nałe miejsce do realizacji ogrodniczych pasji, 
jadania z bliskimi, codziennego treningu, 
a nawet... zorganizowania kina pod chmurką. 
Mieszkając w tym prestiżowym mieszkaniu 
będziesz mieć szerokie spektrum możliwości 
spędzania wolnego czasu dokładnie tak, jak 
chcesz – bez konieczności wychodzenia z domu!

Wszystkie cztery mieszkania  zostały zaprojekto-
wane tak, by były wyjątkowo przestronne 
i znakomicie doświetlone. Ich ogromną zaletą 
jest przemyślany i funkcjonalny układ 
z wydzielonymi strefami, które można dowolnie 
zaadaptować na swoje potrzeby.

Na Trójpolu przewidziano cztery wyjątko-
we i niepowtarzalne na skalę Poznania 
mieszkania. Każde z nich będzie miało 
własne wyjście na taras otoczony zaprojek-
towanym w angielskim stylu prywatnym 
ogrodem.

W ogrodzie znajdą się nie tylko liczne 
krzewy i kwiaty, lecz także dające cień 
i przyjemny chłód drzewa. Każdy ogród 
został przemyślany i zaaranżowany przez 
specjalistyczną firmę ogrodniczą, i będzie 
objęty przez nią profesjonalną opieką 
przez cały rok.



Nieruchomość w prestiżowym i niepowtarzalnym 
projekcie to gwarancja dobrej inwestycji

Projekt dopracowany w każdym detalu, co widać 
nie tylko na elewacjach lecz również 
w minimalistycznie zaprojektowanych wnętrzach 
części wspólnych

Śródmiejska lokalizacja to oszczędność Twojego 
czasu i możliwość korzystania z uroków życia 
w mieście bez ograniczeń

Połączenie funkcji mieszkaniowej z prywatnym 
ogrodem na dachu to idealne rozwiązanie dla 
spragnionych życia w mieście lecz ceniących sobie 
dodatkową przestrzeń do relaksu i odpoczynku na 
wyciągnięcie ręki

Każde mieszkanie zostało zaprojektowane 
z najwyższą starannością, w trosce o Twoją wygodę 
i funkcjonalność w użytkowaniu na co dzień

Całkowicie bezobsługowy prywatny ogród 
na dachu - o jego kondycję zadba całoroczny 
serwis ogrodniczy

Kameralny charakter inwestycji - na Trójpolu 
powstaną tylko 52 mieszkania rozlokowane 
w pięciu niskich budynkach



Szybki tramwaj i inne linie komunikacji miejskiej
Możliwość szybkiego opuszczenia miasta
Bliskość centrów handlowych ze sklepami, kinem, rozrywką

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
200 m

Przystanek tramwajowy
200 m

Przystanek
autobusowy

200 m

Makro
100 m

Poznań Plaza
650 m

Park Cytadela
4 km

Galeria Pestka
500 m

PST
800 m

Centrum
5,7 km

Park Sołacki
2,7 km
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Przystanek autobusowy Trójpole 20 m

Przystanek Tramwajowy Lutycka Szpital 200 m

PST Aleje Solidarności 800 m

Szkoła Podstawowa nr 89 1,9 km

Szpital Wojewódzki 200 m

Makro 100 m

Poznań Plaza 650 m

Galeria Pestka 500 m

Park Sołacki 2,7 km

Park Cytadela 4 km

Centrum Miasta 5,7 km



96 m2 mieszkania +  44 m2 tarasu wyłożonego naturalnym drewnem +      90 m2 ogrodu  = 228 m2 





115 m2 mieszkania +   49 m2 tarasu wyłożonego naturalnym drewnem  +         90 m2 ogrodu  = 254 m2 





137 m2 mieszkania +   42 m2 tarasu wyłożonego naturalnym drewnem  +         90 m2 ogrodu  = 269 m2 





1122 mieszkania +         47 m2 tarasu wyłożonego naturalnym drewnem  +         45 m2 ogrodu  = 204 m2 





Holistyczne podejście do projektu pozwala nam szybko reagować na 
nieprzewidziane zmiany, zachowując najwyższą jakość - usług, mate-
riałów, urządzeń, rozwiązań architektonicznych i technologicznych. 

Szeroki wachlarz działalności, uczciwość wobec partnerów bizneso-
wych, a także profesjonalność na każdym szczeblu, zaowocowały ugrun-
towaną pozycją na rynku i szacunkiem klientów.

MASTERM GENERALNY 
WYKONAWCA

MASTERM ADMINISTRACJA
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WWW.TROJPOLEMASTERM.PL

BIURO SPRZEDAŻY

Jet Office
ul. Piątkowska 163, 
60-650 Poznań
Biuro Czynne:
pon - pt: 8:00-17:00

kom: 798 748 503 | 798 748 593 | 516 140 159

email: masterm@trojpolemasterm.pl


