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Budowa własnego 
domu dla wielu 
osób może okazać 
się lepszą alter-
natywą niż zakup 
mieszkania, gdyż 
w cenie mieszka-

nia można zbudować własny dom. Jaki dom? Dom ekolo-
giczny, energooszczędny i z wysokiej jakości materiałów. 
Energooszczędny dom, którego budowa zajmuje trzy mie-
siące – to produkt oferowany przez firmę Zielone Domy. 
Firma Zielone Domy jest znanym w Polsce producentem 
domów energooszczędnych i pasywnych w technologii 
szkieletu drewnianego. Do budowy domów wykorzystuje 
wyłącznie drewno iglaste, suszone komorowo, najwyższej 
jakości z certyfikatem CE.
Firma zapewnia kompleksową realizację inwestycji od fun-
damentów po wyposażenie domu w systemy techniczne. 

Ponadto zapewnia profesjo-
nalne doradztwo w zakresie 
doboru rozwiązań materiało-
wych, jak i technicznych. Jednym słowem – nie musisz sam 
organizować budowy i znać się na wszystkim – my zrobimy 
to za Ciebie. Poprzez kompleksową realizację inwestycji za-
pewniamy Klientowi komfort i bezpieczeństwo.
Już po 3 miesiącach możesz stać się właścicielem własne-
go, ekologicznego i energooszczędnego domu. Koszt wy-
budowania prezentowanego poniżej domu do stanu de-
weloperskiego, a więc do takiego w jakim deweloperzy 
oferują mieszkania, to wydatek rzędu 189 tys. zł. 
Konstrukcja domów jest tak przygotowana, by dom był 
bardzo ciepły i miał znikome zapotrzebowanie energetycz-
ne. Orientacyjny koszt ogrzewania prezentowanego domu 
to około 2 tys. zł rocznie. 
Jesteśmy jedną z nielicznych firm w Polsce, która udziela 
20-letniej gwarancji na konstrukcję domu. W ciągu 15 lat 

istnienia firmy zaufały mam setki klientów, którzy z satys-
fakcją oceniają efekty naszej pracy. A to wszystko dzięki: 
profesjonalnym ekipom budowlanym w wieloletnim do-
świadczeniem; wysokiej jakości stasowanych materiałów; 
bogatemu wyposażeniu w standardzie; innowacyjnym sys-
temom; szybkiej i terminowej realizacji prac; niskim kosz-
tom eksploatacji domów; szerokiej ofercie projektów do-
mów, z których każdy dostosowujemy do potrzeb naszych 
klientów; indywidualnemu podejściu do klienta.
Naszym priorytetem jest budowa domu o najwyższej jako-
ści, idealnie trafiającego w potrzeby klienta. Z pasją anga-
żujemy się w każdą inwestycję. 
Ciesz się życiem, a my w tym czasie zbudujemy Twój Dom. 
Podejmij pierwszy krok ku wolności oraz niezależności 
i umów się z naszym doradcą: 698-284-115. 
 /opr. raf/
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Dom zamiast
mieszkania

Myśl o własnym domu z ogródkiem towarzyszy większości z nas 
od zawsze. To nie tylko marzenie o własnej przestrzeni życiowej, 
ale i marzenie o wolności i niezależności. Czy aż tak trudno jest 
zrealizować nasze marzenie? Nie, to prostsze niż myślisz.

tel: 698 284 115
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Doskonałe 
mieszkanie 
na start
Wiele osób szukając swojego pierwszego mieszkania roz-
gląda się za lokalem niewielkim i – nie ukrywajmy – nie-
drogim. Naprzeciw takim klientom wychodzi deweloper 
Multidom, który buduje osiedle Starter w Bolszewie.

Osiedle Starter w Bolszewie przy uli-
cy Długiej to kolejna już inwesty-
cja pod marką  Multidom. Obecnie 
realizowany jest I etap, który zakła-
da budowę 20 niewielkich mieszkań 
w bardzo atrakcyjnych cenach – pra-
wie połowa mieszkań będzie dostęp-
na w cenie poniżej 100 tys. zł. Doce-
lowo osiedle składać się będzie z sze-
ściu budynków. 
W pierwszym budowanym obiek-
cie zostały zaprojektowane mieszka-
nia jednopokojowe (o powierzchni 
ok. 20 m2) oraz dwupokojowe (o po-
wierzchni ok. 30 m2) o bardzo funk-
cjonalnym układzie pomieszczeń, za-
pewniającym optymalne wykorzysta-

nie całej powierzchni. Co istotne dla 
przyszłych mieszkańców zwarta bry-
ła budynku oraz zastosowanie nowo-
czesnych i sprawdzonych technolo-
gii zapewnia niskie koszty utrzyma-
nia mieszkania.
Atutem nowego osiedla jest lokaliza-
cja, która gwarantuje bardzo dobrą 
komunikację zarówno z Wejherowem 
jak i z Trójmiastem. Osoby pragnące 
rozwijać swój biznes znajdą tu rów-
nież miejsce na prowadzenie swojej 
firmy – na parterze zaprojektowano 
bowiem lokale usługowe. 
Mieszkania na Osiedlu Starter do-
stępne będą w bardzo atrakcyjnych 
cenach, zaczynających się od 91 tys. 

300 zł, miesięczna rata kre-
dytu wyniesie wówczas 
tylko 373 zł (szacunkowa 
wartość miesięcznej raty 
kredytu po uwzględnie-
niu dopłaty w programie 
MDM dla singli/par bez-
dzietnych , przy założe-
niu 30 letniego okresu 
spłaty kredytu oraz opro-
centowania na poziomie 
3,5%). 
Mieszkania objęte są rządo-
wym programem MDM. Plano-
wane zakończenie budowy I eta-
pu to II połowa 2017 roku.  
 /raf/
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Inwestycje deweloperów

miasto: Rumia
ulica: Owsiana
inwestor:  Mega Inwest
www.megainwest.pl

Osiedle Biała Rzeka

Wejherowo / Reda / Rumia / Okolice

miasto: Reda
ulica: Krokusowa
inwestor: Orlex invest
www.orlexinvest.pl

Osiedle Krokusowe

miasto: Reda
ulica: Ogińskiego 
inwestor: Multidom
www.multidom.pl

Willa Prima
miasto: Bolszewo
ulica: Długa
inwestor: Multidom
www.multidom.pl

Osiedle Starter w Bolszewie

miasto: Pętkowice
ulica: aleja Golfistów
inwestor: TS  Development
www.sierrapark.pl

Sierra Park

ChCesz wiedzieć więCej?  
reklama@expressy.pl



Inwestycje deweloperów
Gdańsk / Sopot / Gdynia

miasto: Gdynia
ulica: Australijska
inwestor: Allcon 
www.allcon.pl

Osiedle Gdyńskie

miasto: Gdynia
ulica: Batorego
inwestor: AB Inwestor
www.abinwestor.pl

Batorego 7

miasto: Gdańsk
ulica: Beniowskiego
inwestor: Euro Styl
www.eurostyl.com.pl

Idea

miasto: Gdynia
ulica: Krynicka
inwestor: Ekolan
www.ekolan.pl

Merano Park

miasto: Gdańsk
ulica: Kartuska
inwestor: Hossa
www.hossa.gda.pl

Jasień Bulwary

ChCesz wiedzieć więCej?  
reklama@expressy.pl
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Deweloperzy będą 
mniej budować?
Hossa na rynku mieszkaniowym trwa, ale niektóre planowane zmiany 
związane z rynkiem mogą wpłynąć na obniżenie aktywności nabywców. 
Czy w opinii firm realny wpływ na zmianę sytuacji rynkowej może 
mieć np. wzrost do 20 proc. wkładu własnego do kredytów, brak dopłat 
w MdM, podniesienie stóp procentowych i odpływ klientów inwestycyj-
nych, wprowadzenie programu Mieszkanie+, czynnik demograficzny lub 
rosnące koszty kredytów i zmniejszająca się zdolność nabywcza klien-
tów, albo pogorszenie się sytuacji gospodarczej w kraju? Czy dewelope-
rzy myślą o wyhamowaniu produkcji mieszkań?

mirosław kujawski, członek zarządu 
Lc corp S.A.:
Deweloperzy w ostatnich miesiącach 
wprowadzili sporo nowej oferty, w da-
nych GUS widzimy spadek wydawanych 
pozwoleń na budowę, co w przyszłości 
powinno się przełożyć na mniejszą po-
daż.

Wioletta kleniewska, dyrektor mar-
ketingu i sprzedaży w Polnord S.A.:
Pewnego wyhamowania oczekujemy 
od roku 2018 w związku z wygaszaniem 
MdM oraz wprowadzaniem nowego 
rządowego programu ukierunkowane-
go m.in. na wynajem lokali. Na decyzje 
zakupowe klientów już obecnie prze-
kładają się takie czynniki jak wzrost wy-
maganego wkładu własnego, czy wpro-
wadzony podatek bankowy, które pod-

noszą koszt kredytu. Są to jednak zmia-
ny, do których rynek płynnie się dosto-
sowuje.

małgorzata ostrowska, członek za-
rządu J.W. construction Holding 
S.A.:
Jeśli gospodarka będzie stabilna, do-
bra sytuacja na rynku nieruchomości 
może mieć charakter długoterminowy. 
Należy przygotować się także na gor-
sze dni. Koniec rządowego programu 
MdM w 2018 roku może w dłuższym 
terminie spowodować zmniejszenie ak-
tywności klientów na rynku deweloper-
skim. Obecnie jednak korzystamy z do-
brej koniunktury. W najbliższym czasie 
planujemy rozpoczęcie realizacji kolej-
nych projektów mieszkaniowych m.in. 
w Gdyni.     /raf/
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meble z palet
  - ekologia i oryginalność

Meble z recyklingu? A czemu nie! Starannie wykonane staną się zarówno praktycznym 
wyposażeniem pokoju lub ogrody, ale też nietuzinkową ozdobą. 

Od pewnego czasu modne są meble z palet. 
I nic dziwnego - palety są bowiem wdzięcznym 
materiałem i łatwo można z nich wykonać wie-
le przedmiotów domowego użytku. Takie me-
ble mają wiele zalet. Są tanie, trwałe, niepo-
wtarzalne, a do tego ekologiczne. Można we 
własnym zakresie, bez dużego wysiłku, stwo-
rzyć nowy mebel niewielkim kosztem. 
Meble z palet nadają się do domu, ale szcze-
gólnie popularne są do ogrodów i na tarasy 
oraz balkony. A dlaczego stały się tak popular-
ne? Przede wszystkim są tanie, paleta kosztuje 
(w zależności od rozmiaru) od 10 do 40 zł. Me-
ble z nich wykonane są Praktyczne i oryginal-
ne, a w dodatku można je wykonać samemu 

i to bez konieczności używania wyspecja-
lizowanych narzędzi. Poza 

tym pale-

ty mają taką konstrukcję, że ich 
budowa umożliwia niemal 
nieograniczone możli-
wości aranżacyjne. 
Można więc 
z nich zro-
bić np. stół, 
krzesła, łóż-
ko, stolik ka-
wowy, ławę, 
stolik pod tele-
wizor, a nawet 
wieszak na ubra-
nia. Wszystko za-
leży od pomysłu 
i starannego wyko-
nania. 
Rafał korbut
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