
urokliwy kraniec Polski
między zatoką a morzem



o inwestycji

Inwestycja natural powstaje w samym sercu miejscowości 

Hel, przy ulicy Admirała Steyera. Jej wyjątkowa lokalizacja 

pomiędzy otwartym Morzem Bałtyckim a Zatoką Pucką 

tworzy niepowtarzalny klimat, którego nie ma w żadnym 

innym miejscu w Polsce. Przestronne apartamenty z dużymi 

panoramicznymi oknami, tarasami dostępnymi z każdego 

pokoju, z basenem, który znajduje się na dachu budynku,  

gwarantują wspaniałe wakacje – albo codzienność w waka-

cyjnej atmosferze. Doskonała jakość naszej inwestycji,  

projektowanej z dbałością o detal, wyszukane rozwiązania 

decydują o tym, że natural to budynek o wysokim standardzie.

 

 24 apartamenty z tarasami
 basen na dachu
 wysoki standard 



lokalizacja

natural jest zlokalizowany przy ulicy Admirała Steyera.  

Tylko jeden duży krok dzieli to miejsce od głównego deptaka, 

Fokarium, Muzeum Rybołówstwa. Wspaniałe restauracje 

serwujące najlepsze bałtyckie przysmaki czekają na Państwa 

tuż za rogiem, a nadmorskie deptaki pozwalają się cieszyć 

przepięknymi widokami. Plaże wyposażone w nowe podesty 

dają możliwość robienia porannych wycieczek rowerowych 

brzegiem morza i obserwowania wschodu słońca.

 

 tarasy dostępne bezpośrednio
 ze wszystkich pokoi

 garaż + miejsca parkingowe

ul. A
dm

irała Steyera

N



 4 piętra o identycznym układzie
 na każdym piętrze 6 apartamentów

 i 6 komórek lokatorskich

apartament – typ 1apartament – typ 6

apartament – typ 2apartament – typ 5

apartament – typ 4 apartament – typ 3

komórki
lokatorskie

rzut typowej kondygnacji

rzut dachu z basenem

1 2 3 4 5 m

BUDYNEK MIESZKALNY 
Z GARAŻEM W PARTERZE
ul. Admirała Steyera, Hel    

garaż   /   poziom 0 natural  

rzut garażu na poziomie 0

1 2 3 4 5 6 7 8
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23 24



pokój dzienny
pos. bet.   20,45 m2

gabinet
pos. bet.    9,60 m2

balkon
pos. bet.  35,32 m2

sypialnia 2
pos. bet.    9,60 m2

hol 
pos. bet.  12,63 m2

wc 
pos. bet.   1,74 m2

sypialnia 1
pos. bet.  11,46 m2

łazienka
pos. bet.    4,02 m2

1 2 3 4 5 m

BUDYNEK MIESZKALNY 
Z GARAŻEM W PARTERZE
ul. Admirała Steyera, Hel    

nr lokalu    0101

typ 4-pokojowe

piętro 1 piętro

powierzchnia użytkowa 69,50 m2natural  apartament – typ 1 4-pokojowy
  powierzchnia użytkowa 69,50 m2 

1 2 3 4 5 m

BUDYNEK MIESZKALNY 
Z GARAŻEM W PARTERZE
ul. Admirała Steyera, Hel    

nr lokalu    0102

typ 3-pokojowe

piętro 1 piętro

powierzchnia użytkowa 59,29 m2natural  

pokój dzienny
pos. bet.   21,09 m2

balkon
pos. bet.   28,19 m2

sypialnia
pos. bet.     9,96 m2

łazienka
pos. bet.   4,19 m2

kuchnia
pos. bet.     9,67 m2

hol z wnęką szafową
pos. bet.                    12,59 m2

wc
pos. bet.   1,79 m2

pokój dzienny
pos. bet.   20,45 m2

gabinet
pos. bet.    9,60 m2

balkon
pos. bet.  35,32 m2

sypialnia 2
pos. bet.    9,60 m2

hol 
pos. bet.  12,63 m2

wc 
pos. bet.   1,74 m2

sypialnia 1
pos. bet.  11,46 m2

łazienka
pos. bet.    4,02 m2

1 2 3 4 5 m

BUDYNEK MIESZKALNY 
Z GARAŻEM W PARTERZE
ul. Admirała Steyera, Hel    

nr lokalu    0101

typ 4-pokojowe

piętro 1 piętro

powierzchnia użytkowa 69,50 m2natural  

1 2 3 4 5 m

BUDYNEK MIESZKALNY 
Z GARAŻEM W PARTERZE
ul. Admirała Steyera, Hel    

nr lokalu    0102

typ 3-pokojowe

piętro 1 piętro

powierzchnia użytkowa 59,29 m2natural  

pokój dzienny
pos. bet.   21,09 m2

balkon
pos. bet.   28,19 m2

sypialnia
pos. bet.     9,96 m2

łazienka
pos. bet.   4,19 m2

kuchnia
pos. bet.     9,67 m2

hol z wnęką szafową
pos. bet.                    12,59 m2

wc
pos. bet.   1,79 m2

apartament – typ 2 3-pokojowy
  powierzchnia użytkowa 59,29 m2 

1 2 3 4 5 m

BUDYNEK MIESZKALNY 
Z GARAŻEM W PARTERZE
ul. Admirała Steyera, Hel    

nr lokalu    0103

typ 3-pokojowe

piętro 1 piętro

powierzchnia użytkowa 57,69 m2natural  

pokój dzienny
pos. bet.   21,09 m2

balkon
pos. bet.   15,55 m2

sypialnia 1
pos. bet.    9,71 m2

sypialnia 2
pos. bet.   10,24 m2

łazienka
pos. bet.   4,19 m2

korytarz
pos. bet.   4,10 m2

hol z wn. szafową
pos. bet.               6,57 m2

  wc
  pos. bet. 1,79 m2

apartament – typ 3 3-pokojowy
  powierzchnia użytkowa 57,69 m2 

1 2 3 4 5 m

BUDYNEK MIESZKALNY 
Z GARAŻEM W PARTERZE
ul. Admirała Steyera, Hel    

nr lokalu    0104

typ 3-pokojowe

piętro 1 piętro

powierzchnia użytkowa 57,90 m2natural  

pokój dzienny
pos. bet.   21,30 m2

balkon
pos. bet.   15,54 m2

sypialnia 1
pos. bet.    9,71 m2

sypialnia 2
pos. bet.   10,24 m2

łazienka
pos. bet.   4,19 m2

korytarz
pos. bet.   4,10 m2

hol z wn. szafową
pos. bet.               6,57 m2

  wc
  pos. bet. 1,79 m2

apartament – typ 4 3-pokojowy
  powierzchnia użytkowa 57,90 m2 

1 2 3 4 5 m

BUDYNEK MIESZKALNY 
Z GARAŻEM W PARTERZE
ul. Admirała Steyera, Hel    

nr lokalu    0103

typ 3-pokojowe

piętro 1 piętro

powierzchnia użytkowa 57,69 m2natural  

pokój dzienny
pos. bet.   21,09 m2

balkon
pos. bet.   15,55 m2

sypialnia 1
pos. bet.    9,71 m2

sypialnia 2
pos. bet.   10,24 m2

łazienka
pos. bet.   4,19 m2

korytarz
pos. bet.   4,10 m2

hol z wn. szafową
pos. bet.               6,57 m2

  wc
  pos. bet. 1,79 m2

1 2 3 4 5 m

BUDYNEK MIESZKALNY 
Z GARAŻEM W PARTERZE
ul. Admirała Steyera, Hel    

nr lokalu    0104

typ 3-pokojowe

piętro 1 piętro

powierzchnia użytkowa 57,90 m2natural  

pokój dzienny
pos. bet.   21,30 m2

balkon
pos. bet.   15,54 m2

sypialnia 1
pos. bet.    9,71 m2

sypialnia 2
pos. bet.   10,24 m2

łazienka
pos. bet.   4,19 m2

korytarz
pos. bet.   4,10 m2

hol z wn. szafową
pos. bet.               6,57 m2

  wc
  pos. bet. 1,79 m2



1 2 3 4 5 m

BUDYNEK MIESZKALNY 
Z GARAŻEM W PARTERZE
ul. Admirała Steyera, Hel    

nr lokalu    0105

typ 3-pokojowe

piętro 1 piętro

powierzchnia użytkowa 59,60 m2natural  

pokój dzienny
pos. bet.   21,38 m2

balkon
pos. bet.   28,19 m2

sypialnia 1
pos. bet.    9,69 m2

sypialnia 2
pos. bet.   9,96 m2

hol z wn. szafową
pos. bet.            12,59 m2

łazienka
pos. bet.   4,19 m2

  wc
  pos. bet. 1,79 m2

1 2 3 4 5 m

BUDYNEK MIESZKALNY 
Z GARAŻEM W PARTERZE
ul. Admirała Steyera, Hel    

nr lokalu    0105

typ 3-pokojowe

piętro 1 piętro

powierzchnia użytkowa 59,60 m2natural  

pokój dzienny
pos. bet.   21,38 m2

balkon
pos. bet.   28,19 m2

sypialnia 1
pos. bet.    9,69 m2

sypialnia 2
pos. bet.   9,96 m2

hol z wn. szafową
pos. bet.            12,59 m2

łazienka
pos. bet.   4,19 m2

  wc
  pos. bet. 1,79 m2

apartament – typ 5 3-pokojowy
  powierzchnia użytkowa 59,60 m2 

1 2 3 4 5 m

BUDYNEK MIESZKALNY 
Z GARAŻEM W PARTERZE
ul. Admirała Steyera, Hel    

nr lokalu    0106

typ 4-pokojowe

piętro 1 piętro

powierzchnia użytkowa 69,51 m2natural  

pokój dzienny
pos. bet.   20,45 m2

sypialnia 1
pos. bet.  10,21 m2

balkon
pos. bet.  35,32 m2

kuchnia
pos. bet.    9,00 m2

hol 
pos. bet.  12,63 m2

wc 
pos. bet.   1,74 m2

sypialnia 2
pos. bet.  11,46 m2

łazienka
pos. bet.    4,02 m2

apartament – typ 6 4-pokojowy
  powierzchnia użytkowa 69,51 m2 

1 2 3 4 5 m

BUDYNEK MIESZKALNY 
Z GARAŻEM W PARTERZE
ul. Admirała Steyera, Hel    

nr lokalu    0106

typ 4-pokojowe

piętro 1 piętro

powierzchnia użytkowa 69,51 m2natural  

pokój dzienny
pos. bet.   20,45 m2

sypialnia 1
pos. bet.  10,21 m2

balkon
pos. bet.  35,32 m2

kuchnia
pos. bet.    9,00 m2

hol 
pos. bet.  12,63 m2

wc 
pos. bet.   1,74 m2

sypialnia 2
pos. bet.  11,46 m2

łazienka
pos. bet.    4,02 m2

my 

Już od 20 lat firma Bloxo i Technico Facility Enginieering 

Polska funkcjonuje na rynku budowlanym, z prawdziwą 

pasją realizując projekty budowlane powierzane nam przez 

szerokie grono klientów. Ogromne doświadczenie zdobyte  

na przestrzeni tych lat skierowało nasze działania w kierunku 

własnych projektów. Budynek natural to połączenie wiedzy, 

praktyki i wielkiej pasji, dążenie do tego, aby ten projekt stał 

się kolejnym milowym krokiem w naszej działalności.

Mamy nadzieję, że każdy z Państwa, szukający apartamentu  

w tym wyjątkowym miejscu zapozna się z naszą ofertą  

i doceni walory estetyczne i rozwiązania zaproponowane  

w budynku natural.

 

Zachęcamy do kontaktu:

sprzedaz @ naturalhel.pl 
tel. 506 025 071

adres biura: 
ul. Instalatorów 7
02-237 Warszawa




