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MIESZKANIA I APARTAMENTY / FLATS & SUITES
Balkony
Balconies

Parking podziemny
Underground car park

Ogródki
Gardens

„Kilińskiego 243A” is a new, cosy housing estate which is being
built on a sunny parcel between Kilińskiego 243A and Kaliska
street in Górna district. The district has just started its revitalization. „Kilińskiego 243A” is a multi-block, multifamily building with
125 flats measuring from 38 to 77 m² enriched with balconies,
loggias, terraces and services on the ground floor. The building
will be finished in simple, elegant and atemporal way. The
elevation is planned to be in two colours – white and pewter with
ligniform elements. The „Kilińskiego 243A” investment is an
answer for housing market's demand in this part of Łódź where it
is still hard to find a new flat. It is an ideal location for those who
value tranquillity and privacy and at the same time would like to
make use of city life attractions.

KILIŃSKIEGO

243A
ŁÓDŹ ŚRÓDMIEŚCIE

Mieszkania
Flats

Plac zabaw
Playground

Lokale usługowe
Service premises

„Kilińskiego 243A”, to nowe, kameralne osiedle mieszkaniowe
powstające na słonecznej działce między ulicami Kilińskiego
243A, a ulicą Kaliską w dzielnicy Górna, dzielnicy, która właśnie
zaczyna swoją rewitalizację. „Kilińskiego 243A” to, wielobryłowy,
wielorodzinny budynek ze 125 mieszkaniami o pow. od 38 do 77
m² wzbogaconymi balkonami, loggiami, tarasami i z usługami w
parterze. Budynek zostanie wykończony w prosty, elegancki
i ponadczasowy sposób. Elewacje zaplanowano w dwóch
kolorach – białym i grafitowym z akcentami drewnopodobnymi.
Inwestycja „Kilińskiego 243A”, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku mieszkaniowego w tej części Łodzi, w której trudno
jeszcze znaleźć nowe mieszkanie. To idealna lokalizacja dla tych,
którzy cenią sobie ciszę i prywatność a jednocześnie chcieliby
korzystać z atrakcji życia miejskiego.
Biuro Sprzedaży / Sales Office, ul. M. Kopernika 62, 90-553 Łódź
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ŁÓDŹ ŚRÓDMIEŚCIE

Mieszkania
Flats

Plac zabaw
Playground

Lokale usługowe
Service premises

Inwestycja Matejki powstała na słonecznej, doskonale skomunikowanej ze wszystkimi częściami miasta działce, między ulicami Jana
Matejki, Pomorskiej i Grzegorza Palki. To nowoczesny budynek
z usługami na parterze, dwupoziomowym parkingiem, miejscami
postojowymi na poziomie terenu i komórkami lokatorskimi.
Mieszkania posiadają balkony, loggie, tarasy lub ogródki. Ze względu
na lokalizację w otoczeniu wyższych uczelni, to świetna propozycja
dla studentów - alternatywa akademika, to również propozycja dla
młodych małżeństw, firm zatrudniających pracowników z innych
miejscowości, dla wszystkich, którzy zatrzymali się w Łodzi na jakiś
czas i chcą mieszkać wygodnie, przytulnie tak jak w domu..
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MIESZKANIA I APARTAMENTY / FLATS & SUITES
Balkony
Balconies

Parking podziemny
Underground car park

Ogródki
Gardens

Matejki Investment is being constructed on a sunny parcel, which
is well connected with all parts of the city, located between Jana
Matejki, Pomorska and Grzegorza Palki streets. It is a modern
building with services on the ground floor, two-level car park,
parking spaces on the ground level and storerooms for the
residents. Well thought-out shape of the building ensures enough
space for greenery and the playground. The apartments were
enriched with balconies, loggias, terraces and yards. It is
a wonderful proposition for students - an alternative to halls of
residence - as well as for young married couples, companies hiring
employees from other cites and all those who decided to stay in
our city for some time and are looking for a comfortable, cosy and
homelike flat.

PIASECZNO

Mieszkania
Flats

Balkony
Balconies

Plac zabaw
Playground

Osiedle Bema realizowane przez Arche w Piasecznie, powstaje
w obrębie ulic Sienkiewicza, Bema i Gen. Grochowskiego. Powstające budynki o atrakcyjnej, nowoczesnej architekturze, to oferta
nowych mieszkań, cieszącego się uznaniem Klientów osiedla. Część
lokali jest oferowana z wykończeniem w standardzie „brązowy klucz”
w promocyjnych cenach. Doceniany jest zarówno standard realizacji
mieszkań oraz dogodna lokalizacja w podwarszawskiej miejscowości. Atutem lokalizacji Osiedla Bema jest niedaleka odległość od
dworca PKP co umożliwia szybką komunikację. Usytuowanie osiedla
to również pobliskie tereny rekreacyjne pozwalające na relaks
i wyciszenie.

Termin realizacji etap J: II kwartał 2019 r., etap K: IV kwartał 2019 r.
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Wykończenie wnętrz
Interior finish

Parking
Parking

Blisko dworca PKP
Close to the train station

The Bema housing estate realised by Arche in Piaseczno, is
situated within Sienkiewicza, Bema and Gen. Grochowskiego
streets. The newly completed buildings with an attractive,
modern architecture offer new flats on the estate greatly
appreciated by the Clients. Some of the flats are offered with a
"brown key” finishing at promotional prices. The standard and
convenient location in one of the suburban areas of Warsaw are
also appreciated. A great advantage of the Bema Estate location is
its close vicinity to the railway station which allows fast commuting. Another advantage of the estate is its location close to
recreation areas enabling relaxation and quietening down..

The completion date of the stage J: II quarter 2019, stage K: IV quarter 2019

WARSZAWA URSYNÓW

Mieszkania
Flats

Balkony
Balconies

Windy
Lifts

Zielone Osiedle przy ulicy Poloneza zlokalizowane na warszawskim
Ursynowie będzie posiadało własne tereny rekreacyjne nad rzeczką
przepływającą przez teren osiedla. W pobliżu powstanie również
duży park miejski. Etap I osiedla to 4-kondygnacyjny budynek,
w którym znajduje się 100 mieszkań o pow. od 30 do 85 m2. W garażu
podziemnym jest 113 miejsc postojowych. Dla zapewnienia
komfortu zostały zaprojektowane windy z poziomu garażu.
Przestronne i funkcjonalne wnętrza zapewnią jego mieszkańcom
komfort i przyjemność codziennego użytkowania. Istnieje możliwość
łączenia lokali. Mieszkania posiadają balkony, tarasy lub ogródki.
Aktualnie w budowie jest 346 mieszkań w 2 i 3 etapie inwestycji.

Termin realizacji etap B1: I kwartał 2019 r., etap C1: III kwartał 2019 r.
Termin realizacji etap A2 - A5: IV kwartał 2019 r.
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Tereny rekreacyjne
Recreation areas

Ogródki
Gardens

Parking podziemny
Underground car park

The Green Estate at Poloneza street, located in Warsaw Ursynów,
will include its own recreation area around a river flowing through
the site. A big municipal park will be created nearby. Stage I of the
estate is a 4-storey building, consisting of 100 flats measuring from
30 to 80 m2. Underground garage has 113 parking places as well as
the lifts from the garage level, designed for the comfort of the
residents. Spacious and functional interiors will provide their
residents with the comfort and the enjoyment of everyday use.
There is a possibility of joining the flats. The flats have balconies,
terraces or gardens. Currently 346 apartments are under
construction during 2nd and 3rd stage of the investment.

The completion of stage B1: I quarter 2019, stage C1: III quarter 2019
The completion of stage A2 - A5: IV quarter 2019

WARSZAWA URSYNÓW

Mieszkania
Flats

Apartamenty
Apartments

Windy
Lifts

Zięby III to inwestycja położona w cichej i spokojnej okolicy.
Dogodna komunikacja do centrum miasta, bliskość linii metra
oraz zieleń, która stwarza przyjazny klimat osiedla z pewnością
sprawia, że ZIĘBY III to idealne miejsce dla osób ceniących sobie
wygodę, komfort i spokój. Budynek w niskiej zabudowie, tylko 5
kondygnacji. Jednocześnie dla wygody mieszkańców zostaną
zainstalowane windy. Na parterze dostępne są mieszkania
z ogródkami, a na ostatnich kondygnacjach dwupoziomowe
apartamenty z przestronnymi tarasami. Dla komfortu mieszkańców
zaprojektowano 136 miejsc parkingowych w garażu podziemnym.

Termin realizacji z pozwoleniem na użytkowanie: I kwartał 2019 r.
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Tarasy
Terraces

Parking podziemny
Underground car park

Niska zabudowa
Low buildings

Zięby III is and investment located in a quiet and peaceful area.
Good communication with the city centre, close vicinity of
underground line and the greenery around, which brings about a
friendly atmosphere of the estate, will certainly ensure that the
new ZIĘBY III estate is an ideal place for people who value
convenience, comfort and peace. The low-rise building consists of
only five storeys. At the same time, for the comfort of the residents,
the lifts will be installed. On the ground floor level flats with small
gardens are available, whereas at the highest storeys there are
two-level apartments with spacious terraces. For the comfort of
the residents, 136 parking places in the underground garage have
been designed.
The completion with occupancy permit: I quarter 2019

WARSZAWA WOLA

Mieszkania
Flats

Budynek kameralny
Chamber building

Ogródki
Gardens

Apartamenty Tyszkiewicza to kameralny budynek powstający
na warszawskiej Woli z 29 funkcjonalnymi mieszkaniami. Na parterze
przewidziano 2 apartamenty z dużymi ogródkami. Powstaną także
2 lokale usługowe. Dla komfortu mieszkańców zaprojektowano
windę oraz 39 miejsc parkingowych w garażu podziemnym.
Nowoczesna architektura budynku komponuje się z architekturą
sąsiednich budynków i stwarza wrażenie spójnej zabudowy,
powodując kameralność inwestycji. Doskonała komunikacja, którą
jeszcze dodatkowo polepszy powstająca linia metra oraz otaczająca
infrastruktura sprawiają, że Apartamenty Tyszkiewicza to idealne
miejsce dla osób ceniących sobie wygodę, komfort i spokój.
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Lokale usługowe
Service premises

Windy
Lifts

Parking podziemny
Underground car park

Tyszkiewicza Suites is a cosy building built on Warsaw Wola with
29 functional flats. On the ground-floor level there will be 2
apartments with big gardens. Moreover, two service premises will
be built. For the comfort of the residents, the lift and 39 parking
places in underground garage have been designed. Modern
architecture of the building matches well with the architecture of
the neighbouring buildings and makes an impression of
a cohesive housing, bringing about cosy character of the facility.
Perfect communication, which will additionally be improved by
underground line that is being developed, and the surrounding
infrastructure ensure that Tyszkiewicza Suites are an ideal place
for people who value convenience, comfort and peace.

B O C I A N I A

WARSZAWA URSYNÓW

Apartamenty
Apartments

Balkony
Balconies

Ogródki
Gardens

Villa Bociania to kameralna, a zarazem ekskluzywna inwestycja
składająca się z 3 budynków 5 i 6 apartamentowych. Powierzchnie
tych nietuzinkowych apartamentów kształtują się od 104 m² do 212
m². W trosce o podnoszenie komfortu życia mieszkańców w każdym
apartamencie istnieje możliwość instalacji klimatyzacji oraz
własnego kominka. Największe apartamenty usytuowane są na
drugim piętrze, dlatego dla wygody lokatorów, wjeżdża się do nich
bezpośrednio windą.
Łatwy dostęp do centrum Warszawy oraz do innych części miasta
umożliwia bliskość komunikacji miejskiej. Villa Bociania to miejsce
dla osób ceniących sobie spokój, harmonię oraz wygodę.
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Windy
Lifts

Parking podziemny
Underground car park

Ochrona
Security

Villa Bociania is a cosy and at the same time exclusive investment
which consists of three buildings with five or six suites. The surface
area of these extraordinary suites ranges from 104 m² to 212 m².
We take an effort to increase the quality of life of the residents,
therefore there is a possibility to install an air conditioning or a
fireplace. The biggest suites are situated on the second floor,
therefore there is a direct lift to the suites for the resident's
convenience. Easy access to the city centre of Warsaw as well as
other parts of the city is possible thanks to close vicinity of
municipal public transport. Villa Bociania is a place for people
who value tranquillity, harmony as well as convenience.

POKOJE
HOTELOWE
W SYSTEMIE
CONDO
WARSZAWA
ŁÓDŹ
LUBLIN
PIŁA

Kup apartament
i zarabiaj!

Zakup apartamentu hotelowego jest znakomitą alternatywą dla
zakupu mieszkania lub lokalu usługowego na wynajem.
Jest zyskowniejszy niż pieniądze złożone na lokacie bankowej.
Nabywasz prawo własności do apartamentu w hotelu. Jednocześnie
podpisujesz z zarządcą hotelu - ARCHE wieloletnią umowę najmu,
zapewniającą comiesięczne zyski. Zarabiasz cały rok, niezależnie
od obłożenia Twojego apartamentu, a w dalszej perspektywie
wzrasta wartość Twojej nieruchomości..

Nieruchomości hotelowe wciąż zyskują na wartości. W każdej chwili
możesz korzystnie sprzedać apartament na wolnym rynku. Do tego
momentu otrzymujesz comiesięczne zyski z funkcjonowania obiektu.
Możesz korzystać ze swojego pokoju przez dowolny okres,
a w pozostałym czasie generowaniem zysków zajmuje się ARCHE..
Przygotowanie i wyposażenie apartamentów, zarządzanie, promocja,
pozyskanie i obsługa gości hotelowych – to wszystko bierzemy
na siebie. Jesteśmy profesjonalnym operatorem hotelowym
ze sprawdzoną kadrą menadżerską.

Dlaczego warto?
Transparentne zasady biznesu
Inwestycja bezobsługowa
Dobra lokalizacja
Pewność i doświadczenie
Własność gruntu

The purchase of a hotel suite is a great alternative to buying a flat
or service premises to let. It is more profitable than money
deposited on a bank deposit. You acquire ownership of a suite in
our hotel. At the same time, you sign a long-term lease agreement
with the manager of the hotel - ARCHE, which provides monthly
profits. You earn money during whole year, regardless of the
occupancy of your apartment, and in the long term the value of
your property increases..

Hotel properties are still gaining value. You can sell your apartment on the open market at any time. Until then, you receive
monthly profits from the operation of the facility. You can use your
room for any period of time, and during the remaining time ARCHE
will generate profits for you.
Arrangement and furnishing of the suits, management, promotion, acquiring and servicing of the hotel guests – we provide all
these services. We are a professional hotel operator with a proven
management staff.

Why is it worth?
Transparent business rules
Maintenance free investment
Good location
Realiability and experience
Land ownership

INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI / INVESTMENT IN REAL PROPERTIES

Buy your own suite
and earn money!

WARSZAWA

70 pokoi
70 rooms

3 sale konferencyjne
3 conference rooms

Arche Hotel Geologiczna to sześciopiętrowy budynek, minimalistyczny w formie, z industrialnymi wnętrzami i elementami stylu art
deco. To nowoczesny obiekt spełniający wymogi minimum trzech
gwiazdek. Zaprojektowano w nim 70 przestronnych, klimatyzowanych
pokoi z myślą o zakwaterowaniu hotelowym Gości biznesowych. Do
dyspozycji Gości będą pokoje: jednoosobowe o pow. 19 m2, dwuosobowe o powierzchni od 31 do 38 m2 oraz apartamenty dwupokojowe o
pow. 46 m2. W większości pokoi będą znajdować się aneksy kuchenne,
co jest wielkim atutem przy długich pobytach.
W hotelu zostanie zlokalizowane centrum konferencyjne oraz
restauracja z barem. Zaplanowano salę wielofunkcyjną z mobilnymi
ściankami, dostępem do światła dziennego i obszernym foyer o łącznej
powierzchni 320 m2 oraz garaż podziemny.

Biuro Sprzedaży / Sales Office, ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa
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Restauracja i bar
Restaurant and bar

Garaż podziemny
Underground garage

The Arche Geologiczna Hotel is a six-storey building, minimalist in
form, with industrial interiors and elements of art deco style. It's a
modern building which meets the requirements of minimum
three stars. 70 spacious and air-conditioned rooms have been
designed with the intention to accommodate business Guests.
At their disposal will be following rooms: single rooms with the
surface area of 19 m², double rooms with the surface area from
31 m² to 38 m² and two-room apartments with the surface area of
46 m². Most rooms will be equipped with kitchenettes, which is a
great advantage if you wish to stay longer. In the hotel will be a
conference centre and a restaurant with a bar. Multifunctional
room with mobile walls, with the access to daylight and a spacious
foyer with the total surface area of 320 m² and the underground
garage have been planned.

WARSZAWA

150 pokoi
150 rooms

199 miejsc noclegowych
199 accommodation places

Sale konferencyjne
Conference rooms

Hotel Poloneza Arche to II-etapowa inwestycja hotelowa. I etap to 150
jedno i dwuosobowych pokoi oraz apartamentów o powierzchni od 16
do 35 m2. Część apartamentów z aneksami kuchennymi przeznaczona
jest na pobyty długoterminowe. Łącznie zaplanowano 199 miejsc
noclegowych. Na parterze powstał lokal gastronomiczny oraz
powierzchnie usługowo-handlowe. Dla Gości dostępny jest dwupoziomowy garaż podziemny.
Pokoje hotelowe sprzedawane są w systemie condo. Jest to niezwykle
interesująca forma inwestowania swojego kapitału, a przy okazji
świetna alternatywa dla lokat bankowych. Inwestowanie w apartamenty hotelowe to także Twoje spojrzenie w przyszłość.

Biuro Sprzedaży / Sales Office, ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa
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Restauracja
Restaurant

W pobliżu lotniska Chopina
Near the Chopin airport

Parking podziemy
Underground car park

The Poloneza Arche Hotel is a two-staged hotel investment. First
stage is 150 single and double rooms and suits measuring from 16
m² to 35 m². Part of the suits with kitchenettes are designed for
long-term stays. The total number of accommodation places is
199. The ground floor will house a gastronomic facility as well as
trade and service premises. The Guests will be able to use twolevel, underground car park.
Hotel rooms are sold in the condo system. The purchase of a hotel
suite is extremely interesting way of investing your capital as well
as an excellent alternative for bank deposits. Investing in hotel
suites is also your look to the future.

Mieszkania na wynajem
Apartments for rent

Wykończanie wnętrz
Interior finish

Wyposażenie
Equipment

Apartamenty Matejki są doskonale usytuowane w Śródmieściu Łodzi
u zbiegu ulic Kopcińskiego, Uniwersyteckiej, Pomorskiej i Al. Grzegorza
Palki. W sąsiedztwie znajdują się nowoczesne biurowce i kompleks
akademicki Uniwersytetu Łódzkiego. To również główna arteria
komunikacyjna w Łodzi.
Apartamenty Matejki - etap I to 139 w pełni wykończonych i wyposażonych mieszkań o powierzchni od 29 do 73 m2. Mieszkania mogą być
wynajmowane w całości lub jako odrębne pokoje, w okresach krótkoterminowych od 1 doby do 1 miesiąca i długoterminowych powyżej
1 miesiąca. W budynku przewidziano recepcję dla gości i lokal gastronomiczny.....

Tobaco Park, ul. M. Kopernika 62, 90-553 Łódź
tel. +48 42/ 637 22 33, +48 500 068 069, e-mail: matejki@arche.pl
www.archedeweloper.pl
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Recepcja
Reception

Lokal gastronomiczny
Eating place

Parking
Parking

Matejki Suites are perfectly located in the centre of Łódź, within
Kopcińskiego, Uniwersytecka, Pomorska and Al. Grzegorza Palki
streets. The neighbouring area is a place of modern office
buildings and the University of Łódź academic compound. It is
also the main thoroughfare in Łódź.
Matejki Suites – I stage consists of 139 fully finished and equipped
flats measuring from 29 to 73 m². The flats can be rented as whole
units or as separate rooms, in short terms from 1 day to 1 month,
as well as long terms for more than 1 month. The building will
include a reception desk for guests and a gastronomic facility.

132 pokoje
132 rooms

Sale konferencyjne
Conference rooms

W świetnej lokalizacji w Lublinie przy ul. Zamojskiej na rogu Unii
Lubelskiej powstał kolejny biznesowy obiekt hotelowy Grupy Arche.
Lokalizacja hotelu jest jednym z najważniejszych jego atutów, w pobliżu
znajduje się obiekt sportowy Aqua Lublin z basenem olimpijskim,
Dworzec Kolejowy oraz przepiękne Stare Miasto. W niedalekiej
odległości ok 1,5 km znajduje się Lubelskie Centrum Konferencyjne
a także Centrum Spotkania Kultur. Obiekt jest najbliższą bazą noclegową Lubelskich Targów.
W hotelu znajdują się 132 komfortowo urządzone pokoje i apartamenty.
Ich wielkości i wynoszą od 16 do 48 m². Łącznie zaplanowano 200 miejsc
noclegowych. Na parterze usytuowane są sale konferencyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny.
Arche Hotel Lublin udostępnia dla gości restaurację, strefę wellness –
salon masażu, saunę, siłownię oraz parking podziemny.
Arche Hotel Lublin, ul. Zamojska 30, 20-105 Lublin
tel. 504 086 587
www.archehotellublin.pl
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Restauracja
Restaurant

Parking podziemny
Underground car park

Another business hotel facility by Arche Group was built in a great
location by Zamojska street, on the corner of Unii Lubelskiej street
in Lublin. The location of the hotel is one of the most important
advantages – in close vicinity you will find a railway station and
Aqua Lublin sport facility with an Olympic-size swimming pool. It
is also close to gorgeous Old Town and to the Lublin Conference
Centre as well as the Centre for the Meeting of Cultures (about 1.5
km). The hotel is the closest accommodation facility for Lublin
Fairs. The hotel has got 100 cosily furnished rooms and suites. The
surface area ranges from 16 to 48 m². About 200 accommodation
places are planned. The ground floor houses conference rooms,
equipped with modern audio-visual equipment. The guests can
make use of a restaurant, underground car park as well as
a wellness zone consisting of a massage salon, a sauna and a gym.

155 pokoi
155 rooms

Mieszkania
Flats

Sale konferencyjne
Conference rooms

Arche Hotel Piła powstanie w centrum miasta na Placu Pocztowym,
który znajduje się przy ulicy Józefa Piłsudskiego.
Arche Hotel Piła to budynek prawie w całości 4 piętrowy (5 kondygnacyjny), a w niewielkiej części 4 kondygnacyjny. 123 pokoje hotelowe
będą spełniać standardy trzech gwiazdek, a kolejne 32 to pokoje
czterogwiazdkowe. Budek podzielony będzie na część hotelową oraz
na lokale mieszkalne i usługowe. Zarówno pokoje hotelowe jak i 96
mieszkań sprzedawane będą w systemie condo. Dla zwiększenia
komfortu mieszkańców w pokojach 4 gwiazdkowych oraz 3 gwiazdkowych na najwyższej kondygnacji znajdzie się klimatyzacja.
Dodatkowo goście będą mogli skorzystać z restauracji, baru oraz
siłowni. W budynku zaplanowane są sale konferencyjne, których
powierzchnia łącznie wyniesie ok. 475 m²
Termin realizacji z pozwoleniem na użytkowanie: I kwartał 2020 r.

Biuro Sprzedaży / Sales Office, ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa
tel. +48 22/ 319 80 80, 500 068 069, e-mail: arche@arche.pl
www.archedeweloper.pl

INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI / INVESTMENT IN REAL PROPERTIES
Lokale usługowe
Service premises

Restauracja i bar
Restaurant and bar

Parking
Parking

The Arche Hotel Piła will be located in the centre of the city on Plac
Pocztowy, which is located by Józefa Piłsudskiego street. The
Arche Hotel Piła is mostly a building with 4 floors (5 storeys), only
small part of it has got 4 storeys. 123 hotel rooms are of three-star
standard, and another 32 are of four-star standard rooms. The
building will be divided into a hotel part as well as residential and
service premises. Both hotel rooms and 96 flats will be sold in the
condo system. To increase the comfort of our residents, four- and
three-star rooms on the highest floors will be equipped with air
conditioning. Additionally, our guests will make use of a restaurant, a bar and a gym. There are conference rooms planned in the
building, which total surface area will be approx. 475 m².
The completion with occupancy permit: I quarter 2020

AKTUALNA OFERTA | CURRENT OFFER
INWESTYCJE W PRZYGOTOWANIU | INVESTMENTS IN PREPARATION

Łączymy sprzeczności...
We fuse diﬀerences...
1% przychodów ARCHE jest przekazywany na działalność FUNDACJI LENY GROCHOWSKIEJ,
której głównym celem jest zapewnienie mieszkań repatriantom z Kazachstanu.
1% of the ARCHE revenue is donated to LENA GROCHOWSKA FUNDATION whose main purpose is to ensure
accomodation for the repatries from Kazakhstan.

Wizualizacje wykorzystane w folderze nie przedstawiają realnego stanu wnętrz oraz budynków, służą jedynie celom poglądowym. Pictures used in this catalog doesn’t show a real status of interiors and buildings - it’s only for vizualization purposes.
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