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O INWESTYCJI:
Zespół mieszkaniowy Kwiatowa Równina położony jest w malowniczej 

i cichej okolicy, wśród łąk i niskiej, mało intensywnej zabudowy 

mieszkalnej. Nowoczesne, a zarazem stylowe osiedle Kwiatowa 

Równina to wspaniałe miejsce dla każdego, kto ceni sobie ciszę, ale  

i bliskość centrum miasta. Z dala od miejskiego gwaru prowadzi się 

tu pełne harmonii, rodzinne życie, a w razie potrzeby już w ciągu 15 

minut można znaleźć się na Starym Mieście i korzystać z jego niepowtarzalnego uroku. Otaczające Kwiatową Równinę tereny zielone  

oraz kameralny, przyjazny charakter osiedla sprawiają, że jest to idealne miejsce do spokojnego i wygodnego życia.

O FIRMIE: 
Grupa GEO to holding 16 spółek, z których najstarsza rozpoczęła działalność w Krakowie w 1988 roku jako jedna z pierwszych prywatnych firm  

w branży deweloperskiej w Polsce. Grupa zrealizowała ponad 70 inwestycji, budując ponad 3500 mieszkań. Obecnie działa na rynkach:  

wrocławskim, katowickim i krakowskim, gwarantując Klientom wieloletnie doświadczenie w branży, najwyższą jakość oferowanych produktów  

oraz fachową i rzetelną obsługę. 

Geo jest członkiem                                                                                              oraz uczestniczy w programie                                       , 

Aktywna i profesjonalna działalność Grupy znajduje uznanie w konkursach branżowych, w których Geo jest laureatem wielu prestiżowych nagród, 

takich jak „Krakowski Mieszkaniowy Deweloper Roku” czy „Budowa Roku” PZITB.
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Oferujemy 68 mieszkań w dwóch budynkach C1 i C2 , 

o metrażach od 27 m2 do 81 m2:

⚫  1 - POKOJOWE od 27m2 do 30m2

⚫  2 - POKOJOWE od 45m2 do 50m2,

 w tym z możliwością aranżacji na 3 pokojowe

⚫  3 - POKOJOWE od 60m2 do 68m2, 

  w tym z możliwością aranżacji na 4 pokojowe

⚫  4 - POKOJOWE od 80m2 do 81m2, 

 w tym z możliwością aranżacji na 5 pokojowe

⚫  funkcjonalne układy mieszkań

⚫  ustawne pokoje

⚫  możliwość wydzielenia kuchni jako osobnego pomieszczenia

⚫  balkon w każdym mieszkaniu

⚫  miejsca postojowe w podziemnym garażu     

 wielostanowiskowym

⚫  ogrodzone osiedle

⚫  plac zabaw z materiałów przyjaznych naturze

ATUTY INWESTYCJI: 
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M5, 2 pok.
pow.: 45,4m2

M2, 3 pok.
pow.: 62,99m2

M1, 1 pok.
pow.: 28,58m2

M6, 2 pok.
pow.: 49,52m2

M3, 4 pok.
pow.: 80,03m2

M4, 2 pok.
pow.: 45,96m2

M7, 3 pok.
pow.: 68,23m2

Plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego. Budland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian.

BUDYNEK C1, PARTER

schemat osiedla:

C1
B1 D1

C2
B2 D2
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M14, 2 pok.
pow.: 46,55m2

M13, 2 pok.
pow.: 47,11m2

M10, 3 pok.
pow.: 62,99m2

M9, 1 pok.
pow.: 28,58m2

M15, 2 pok.
pow.: 49,52m2

M11, 2 pok.
pow.: 50,96m2

M12, 1 pok.
pow.: 30,11m2

M8, 1 pok.
pow.: 27,93m2

M16, 3 pok.
pow.: 62,63m2

Plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego. Budland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian.

BUDYNEK C1, 1, 2 PIĘTRO

schemat osiedla:

C1
B1 D1

C2
B2 D2
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M15, 2 pok.
pow.: 47m2

M11, 3 pok.
pow.: 61,41m2

M16, 2 pok.
pow.: 47,65m2

M14, 2 pok.
pow.: 46,30m2

M17, 3 pok.
pow.: 60,66m2

Plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego. Budland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian.

BUDYNEK C2, 1, 2  PIĘTRO

M10, 1 pok.
pow.: 28,57m2

M9, 1 pok.
pow.: 27,79m2

M13, 1 pok.
pow.: 30,81m2

M12, 2 pok.
pow.: 49,04m2

schemat osiedla:

C1
B1 D1

C2
B2 D2



POZOSTAŁE INWESTYCJE GEO:

KRAKÓW, UL. PĘKOWICKA

Biuro Sprzedaży: 

ul. Głowackiego 10, Kraków 

tel. 12 623 21 80, 12 623 21 81 

kom. 696 029 058, 728 844 363

Zapraszamy w godzinach: 
poniedziałek-piątek: 10.00–18.00

sobota (po wcześniejszym umówieniu się): 10.00–14.00 
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