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DEWELOPER
ROKU
2017

T
o, gdzie mieszkamy,  
ma ogromne znaczenie. 
Dlatego poszukując lo-

kum dla siebie i swojej rodziny, 
czy też w celach inwestycyj-
nych, bardzo uważnie przyglą-
damy się ofertom deweloperów. 
Każdy z nas ma inne oczekiwa-
nia – dla jednego ważna będzie 

lokalizacja blisko centrum miast, 
dla innego istotna będzie zie-
lona okolica, bliskość parków, 
miejsc dogodnych do spędza-
nia czasu z dziećmi. Dla więk-
szości z nas nie bez znaczenia 
pozostaje standard wykonania 
budynków, udogodnienia w po-
staci recepcji, strefy fitness, czy 

możliwość samodzielnej ada-
ptacji przestrzeni mieszkalnej 
jeszcze na etapie budowy. De-
weloperzy, którzy trafiają na 
naszą listę są w stanie spełnić 
wszystkie Państwa oczekiwania, 
stąd nie mamy najmniejszych 
wątpliwości, że należy im się ty-
tuł Dewelopera Roku. 



9 – 15 lutego 2018 r.
gazeta finansowa22 Biznes RaPoRt

deweloper  roku 2017

Deweloper działający na rynku nie-
ruchomości mieszkaniowych i ko-
mercyjnych od 1986 r. od 2016 r. 
firma jest notowana na gPw. Do-
tychczas zdobyte doświadczenie 
wykorzystuje przy kolejnych in-
westycjach, spełniając obietnice 
składane klientom na etapie pro-
jektowania. Pracując z pasją i od 
początku do końca realizując wła-
sne projekty o charakterze miesz-
kaniowym i biurowym, zespół 
archicom czuje się w pełni odpo-
wiedzialni za to, co tworzy. Do-
wodem na to jest wrocławska 
inwestycja ogrody Hallera 2017. 
Klasyczna bryła i starannie do-
brane detale architektoniczne na-
wiązują do reprezentacyjnych 
willi miejskich, które znajdują się 

w najbliższej okolicy. Duże okna 
i ponadstandardowe materiały wy-
kończeniowe zapowiadają komfort 
oraz wysoką jakość mieszkania. Lo-
kalizacja apartamentów po stronie 
wewnętrznych ogrodów i dzie-
dzińców zapewnia komfort aku-
styczny pozwalając tym samym 
zapomnieć o miejskim gwarze. ar-
chitekci zadbali w projekcie o kom-
pleksowe zagospodarowanie terenu 
osiedla, o czym świadczą liczne za-
zielenione alejki ze stylowymi la-
tarniami i ławkami, utrzymanymi 
w duchu secesji. ogrody Hallera 
to doskonała lokata kapitału. nie-
zależnie, czy zakup odbywa się 
w celach mieszkaniowych czy ko-
mercyjnych, można być pewien 
wysokiej wartości inwestycyjnej. 

atlas estates to uznany dewelo-
per działający na rynkach w euro-
pie Środkowo-wschodniej, od 12 lat 
związany z Polską. w 2008 roku za-
debiutował na giełdzie Papierów 
wartościowych. szeroka działalność 
spółki oraz inwestycje w dochodowe 
aktywa stanowią gwarancję bezpie-
czeństwa przy realizacji projektów 
mieszkaniowych na każdym ich eta-
pie. apartamenty Krasińskiego ii to 
kontynuacja mieszkaniowego best-
sellera. Kameralny sześciopiętrowy 
budynek położony w zacisznej, zie-
lonej okolicy, dobrze skomuniko-
wanej z centrum miasta pozwoli 
poczuć prawdziwy klimat Żoliborza. 
w budynku znajdują się 123 funk-
cjonalne mieszkania o powierzchni 
od 25 do 108 m2 a od ul. Przasny-
skiej zaprojektowano 8 lokali usłu-
gowych o metrażach od 22 do 209 
m2. Projekt powstał w  renomowa-
nej pracowni architektonicznej Ku-
ryłowicz & associates, a inwestycja 
została oddana do użytkowania 
w sierpniu 2017 roku.

Archicom

AtlAs EstAtEs

Osiedle Ogrody Hallera

ConceptHouse Mokotów

Lider  na warszawskim rynku 
mieszkaniowym i jednym z naj-
większych i najdłużej działających 
deweloperów na polskim rynku. 
Do końca 2017 roku firma od-
dała do użytku około 30 tysięcy 
mieszkań i apartamentów. firma 
została wyróżniona wieloma pre-
stiżowymi nagrodami przyzna-
wanymi przez uznane środowiska 
branżowe. wielokrotnie uho-
norowana tytułem Dewelopera 
Mieszkaniowego Roku. Działa 
głównie na rynku warszawskim, 
od 2011 roku jest obecna także 
we wrocławiu, a od czerwca 2017 
również w trójmieście (dzięki 
przejęciu gdańskiej firmy euro 
styl). Jedną z inwestycji reali-

zowanych obecnie przez dewe-
lopera jest osiedle Moderna 
zlokalizowane na targówku – dy-
namicznie rozwijającej się dziel-
nicy. to usytuowanie zapewnia 
pełną komunikację miejską – au-
tobus i tramwaj a w perspekty-
wie ii linię metra i zlokalizowaną 
niespełna 700 metrów od osie-
dla stację metra Bródno. w po-
bliżu znajdują się liczne szkoły, 
przedszkola i punkty usługowe, 
największe centra handlowo-

-rozrywkowe m.in.: CH atrium, 
PH targówek, iKea, M1 i wy-
jątkowe tereny zielone – Las 
Bródnowski, Park Bródnow-
ski z Parkiem Rzeźby i licznymi 
ścieżkami rowerowymi.

Dom DEvElopmEnt 

Osiedle Moderna
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największa polska firma dewe-
loperska, realizująca projekty 
w sektorze biurowym, handlo-
wym i mieszkaniowym. am-
bicją echo investment jest 
realizowanie dużych, wielo-
funkcyjnych i miastotwórczych 
projektów. Chce tworzyć miej-
sce funkcjonowania dla miesz-
kańców miast – wygodne do 
pracy, mieszkania, rozrywki 
i zaspokajania wszystkich po-
trzeb. Projekty realizowane 
przez echo investment mają 
promować miejski styl życia 
i przyciągać ludzi przez cały 
dzień. w ten schemat wpisuje 

się osiedle widoki Mokotów. 
to otoczony własnym ogrodem, 
kameralny apartamentowiec, 
zaprojektowany w układzie ka-
skadowym, starannie wykoń-
czony naturalnymi materiałami. 
Można tu znaleźć wszystko, co 
zapewnia najwyższy poziom 
komfortu potencjalnym miesz-
kańcom. Do ich dyspozycji od-
dano parking podziemny, salę 
fitness i klub dla mieszkańców, 
a duże loggie i balkony, które 
zapewniają dodatkową prze-
strzeń do wypoczynku oraz 
spektakularny widok na miasto 
lub park. 

Osiedle Widoki Mokotów

firma od ponad dwudziestu lat pro-
wadzi inwestycje deweloperskie 
w Polsce. Dotychczas zrealizowała 
ponad siedemdziesiąt budyn-
ków mieszkalnych, wielorodzin-
nych. nabywcy mieszkań gRUPY 
inwest mogą mieć pewność, 
że mają do czynienia ze sprawdzo-
nym, profesjonalnym i wiarygod-
nym deweloperem. od początku 
swojej działalności firma zrealizo-
wała kilkadziesiąt tysięcy metrów 
kwadratowych powierzchni miesz-
kalnej i usługowej. Jej inwestycje 

– budynki mieszkalne lub miesz-
kalno-usługowe, charakteryzuje 
atrakcyjna lokalizacja oraz bardzo 
dobra jakość i technologia wykona-
nia. w pracach projektowych firma 
kieruje się przede wszystkim potrze-
bami klientów, dlatego stawia na 
przyjazne, funkcjonalne rozwiąza-
nia, zapewniające użytkownikom 
komfort i bezpieczeństwo. Połącze-

nie tradycji z nowoczesnością spra-
wiają, że inwestycje dewelopera są 
jedyne w swoim rodzaju, czego do-
wodem jest choćby osiedle Bulwary 
augustówka. to inwestycja zlokali-
zowana na pograniczu Mokotowa 
i wilanowa. Dużym atutem jest są-
siedztwo Jeziorka Czerniakowskiego 

– rezerwatu przyrody oraz licznych 
terenów sprzyjających spacerom oraz 
aktywnościom sportowym.  nieda-
leko znajduje się również świetnie 
rozwinięta infrastruktura miejska: 
kawiarnie, restauracje, apteki, jak 
również Centrum Handlowe „sa-
dyba Best Mall” i kino Cinema City. 
okolica oferuje także liczne przed-
szkola i szkoły oraz wiele interesują-
cych zabytków takich jak np.: Pałac 
w wilanowie. w najbliższym oto-
czeniu inwestycji odnajdą Państwo 
relaks, spokój i bezpieczeństwo, a za-
razem wszystko czego potrzeba do 
komfortowego życia w mieście. Osiedle Bulwary Augustówka

od blisko 30 lat firma z sukce-
sem realizuje projekty deweloper-
skie. Jest liderem trójmiejskiego 
rynku i jedną z pierwszych 
firm tej branży w trójmieście. 
w swoim dorobku posiada po-
nad 40 inwestycji zakończonych, 
oraz 12 w trakcie realizacji. Pro-
jektuje i realizuje nowoczesne 
i funkcjonalne obiekty biurowe, 
usługowe i hotelowe. osiedla 
mieszkaniowe buduje komplek-
sowo wraz z całą infrastrukturą, 
w oparciu o zasady zrównoważo-
nego rozwoju i mając na uwadze 
potrzeby społeczne mieszkań-
ców. Przez lata działalności w za-
kresie kompleksowej obsługi 
procesu deweloperskiego Hossa 
zdobyła uznanie w oczach ty-
sięcy klientów, zapewniając pre-
stiż, nowoczesny i zdrowy styl 
zamieszkiwania, bezpieczeństwo 

oraz wzrastającą wartość ryn-
kową nabywanych przez nich 
nieruchomości. flagowym przed-
sięwzięciem Hossy jest garni-
zon, powstający w gdańsku 
wrzeszczu projekt otwartej, wie-
lofunkcyjnej dzielnicy, w której 
harmonijnie splatają się funkcje 
mieszkaniowa, biurowa i usłu-
gowa. odważnie zaprojektowane 
obiekty biurowe korespondują 
w garnizonie z nowoczesną za-
budową apartamentową, od-
restaurowanymi zabytkami, 
chronionym starodrzewem par-
kowym, terenami rekreacyjnymi 
oraz kompletną infrastruk-
turą centrum miasta. obecność 
ośrodka kulturalno-rozrywko-
wego o ponaddzielnicowej sile 
oddziaływania, jakim jest garni-
zon Kultury, stanowi o całkowitej 
unikatowości tej lokalizacji.Osiedle Garnizon

Echo invEstmEnt

GrupA inwEst

GrupA inwEstycyjnA 
hossA
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firma powstała w 2011 roku. Mottem jej 
prezesa, Dariusza Jezierskiego są słowa „Pro-
jektuję i buduję tak, jakbyśmy – ja i moja ro-
dzina, mieli mieszkać w budynkach, które 
oddaje w ręce moich klientów”. 20 lat do-
świadczenia założyciela firmy w branży 
budowlanej, ponad 15 we wznoszeniu bu-
dynków handlowo – mieszkalnych, i praca 
na prestiż działalności firmowanej własnym 
nazwiskiem, przyniosły spółce wiele wspa-
niałych, zrealizowanych inwestycji. Jedną 
z nich jest Przystań Bogaczewo w giżycku. 
osiedle domków jednorodzinnych w Bo-
gaczewie narodziło się z połączenia trady-
cyjnych materiałów (drewno, cegła, stal) 
z nowoczesną formą, w unikalnych oko-
licznościach przyrody. Jezioro Boczne 
stanowi część szlaku wielkich Jezior Ma-
zurskich, a bliskie sąsiedztwo giżycka i Mi-
kołajek sprawia, że osiedlając się tam, nie 
trzeba wcale rezygnować z miejskich udo-
godnień. zależy to tylko od mieszkańców 
w jaki sposób dostaną się do miasta. stwier-
dzenie, że Bogaczewo to inwestycja inna niż 
wszystkie to nie tylko puste słowa. Można 
oczywiście wybrać tradycyjny sposób prze-
mieszczania się i skorzystać z wyłożonej 
kostką betonową drogi dojazdowej. Można 
tez jednak skorzystać z należącego do inwe-
stycji portu i jak na mieszkańca Mazur przy-
stało, wybrać drogę wodną.Osiedle Przystań Bogaczewo

REKLAMA

Jezierski Business Park  
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Jeden z największych polskich de-
weloperów mieszkaniowych z po-
nad 20-letnim doświadczeniem 
na rynku nieruchomości. od po-
czątku istnienia firmy wybudował 
ponad 25 tys. mieszkań i 350 do-
mów jednorodzinnych w warsza-
wie, Katowicach, Łodzi, gdyni 
i poza krajem. w swoim portfolio 
ma nie tylko inwestycje z segmentu 
popularnego, lecz także nierucho-
mości aparthotelowo-komercyjne, 
jak wola invest czy Jerozolimskie 
invest w warszawie oraz luksusowe 

obiekty hotelowe, m.in. Czarny 
Potok Resort&spa w Krynicy 
zdroju oraz Hotel Dana w szczeci-
nie. Misją firmy jest dostosowywa-
nie bieżącej polityki sprzedażowej 
do zmian wynikających z regula-
cji rządowych i sytuacji makro-
ekonomicznej w kraju. wszystkie 
prowadzone przez nią działania 
mają na celu umożliwienie klien-
tom kupna mieszkania, o którym 
zawsze marzyli, a oferowane lo-
kale projektowane są  na miarę in-
dywidualnych potrzeb nabywców. 

nie inaczej jest w przypadku inwe-
stycji Hanza tower w realizowanej 
w szczecinie. to trzydziestokon-
dygnacyjny budynek, w którym 
na 21 piętrach znajdują się miesz-
kania, 4 to kondygnacje biurowe, 
3 garażowo-podziemne i 2 usłu-
gowo-handlowe. Hanza tower to 
blisko 500 luksusowych aparta-
mentów. wysokie na niemal 3 me-
try wnętrza rozświetlone będą 
dzięki przeszkleniom, które zapew-
nią mieszkańcom widok na piękną 
panoramę szczecina.

Hanza Tower

Jedna z największych hiszpańskich 
firm deweloperskich, która powstała 
w 1964 roku w Barcelonie. od po-
czątku istnienia, firma koncentruje 
się na wdrażaniu innowacyjnych 
rozwiązań w dziedzinie budow-
nictwa i architektury. Jej celem jest 
tworzenie nowoczesnych i funkcjo-
nalnych projektów, przy zachowaniu 
najwyższych standardów jakości. fi-
lozofią firmy jest budowanie kom-
fortowych mieszkań, które ułatwiają 
życie i pracę. Każdy projekt opraco-
wywany jest z niezwykłą staranno-
ścią i  dbałością o detal. firma cieszy 
się opinią sprawdzonego i wiarygod-
nego dewelopera. aktualnie w sprze-
daży jest 4 i 5 etap inwestycji sPlace 

Park na Żoliborzu, na Mokotowie 
powstaje już 5 etap osiedla Mozaika 
Mokotów.
Mozaika Mokotów to nowoczesne 
mieszkania i apartamenty zaprojek-
towane z myślą o osobach, które ce-
nią przestrzeń, ciszę i czas. idealna 
oferta dla osób szukających mieszka-
nia w dobrej cenie na Mokotowie.  
to co charakterystyczne dla inwesty-
cji to zaciszna lokalizacja, osiedle jest 
oddalone od ruchliwych ulic, dużo 
zieleni, wysoka jakość wykończe-
nia, szeroki wybór metraży miesz-
kań, starannie zaprojektowany teren 
wokół inwestycji i rozwinięta in-
frastruktura miejska w sąsiedztwie 
inwestycji. Osiedle Mozaika Mokotów

nowoczesna i dynamiczna grupa 
kapitałowa z bogatą tradycją. Klu-
czowym obszarem jej działalności 
jest aktywność na rynku dewe-
loperskim oraz intensywne bu-
dowanie pozycji marki na rynku 
nieruchomości. firma łączy do-
świadczenie i wiedzę techniczną 
ze znajomością lokalnych rynków 
wykonawców i dostawców. ze-
spół posiada niezbędne umiejętno-
ści i doświadczenie, aby zarządzać 
i doradzać przy skomplikowanych 
i trudnych projektach, począw-
szy od fazy planowania inwesty-
cji, przez koordynację prac w fazie 
realizacji, po końcowe rozliczenie 
inwestycji. 
nowym projektem jest osiedle 
PasteLove – inwestycję w swojej 

współpracy obejmują fs nierucho-
mości sa i waryński. grupa Hol-
dingowa. Celem współdziałania 
będzie zagospodarowanie terenu  
48 tys.kw. należącego do  
fs nieruchomości domami jed-
norodzinnymi w zabudowie szere-
gowej. teren będący przedmiotem 
współpracy położony jest blisko 
centrum grodziska Mazowieckiego, 
400m od ulicy Królewskiej będą-
cej częścią trasy 719 przebiegającej 
z warszawy do Żyrardowa i około 
1 km od stacji wKD. PasteLove 
to miejsce zaprojektowane w zgo-
dzie założeniami harmonii i mini-
malizmu. osiedle posiada czytelny 
układ o naturalnym charakterze do-
skonale komponującym się z krajo-
brazami otaczającymi osiedle.Osiedle PasteLove

j.w. construction

lAyEtAnA rEAl EstAtE 

 GruPa waryński
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spółka jest obecna w Polsce od li-
stopada 2010 roku. Połączenie 
wnikliwej analizy, doskonałego 
przygotowania projektów i boga-
tego doświadczenia specjalistów 
Matexi sprawia, że deweloper ide-
alnie dopasowuje swoje budynki 
do otoczenia i potrzeb polskich 
klientów. Jego siłą jest połączenie  
doświadczenia i stabilnego zaple-
cza wiodącej europejskiej grupy 
deweloperskiej z wiedzą i znajo-
mością lokalnego rynku grupy 
ekspertów tworzących Matexi 
Polska.
strategia Matexi zakłada długo-
falowe zaangażowanie na pol-
skim rynku, w jego ramach firma 
planuje zrównoważony rozwój 
oferty oraz dywersyfikację dostęp-
nych lokalizacji realizowaną zgod-

nie z dewizą „witamy w okolicy”. 
aktualne portfolio przygotowy-
wanych inwestycji obejmuje prze-
szło 2 000 mieszkań na terenie 
warszawy. Jedną z nich jest ka-
meralny, nowoczesny budynek 
zlokalizowany u zbiegu ul. Człu-
chowskiej i Raginisa na Bemowie. 
atrakcyjność lokalizacji gwa-
rantuje bliskość infrastruktury 
komunikacyjnej oraz terenów 
zielonych – Parku górczewska 
z amfiteatrem i siłownią plene-
rową. sześciokondygnacyjny bu-
dynek inwestycji „Człuchowska 
Bemowo” z powodzeniem wpi-
suje się w zabudowę najbliższej 
okolicy. Całość cechuje elegancka 
powściągliwość formy, wysoki 
standard wykończenia i dbałość 
o detal architektoniczny.Osiedle Człuchowska Bemowo

Rodzinna firma, która w opar-
ciu o wiedzę i doświadczenie za-
rządu i pracowników oferuje 
produkty i usługi najwyższej ja-
kości. Jej celem jest budowanie 
profesjonalnej marki cieszącej 
się uznaniem klientów. archi-
tektura od lat jest pasją twórców 
firmy, dlatego realizując inwe-
stycje, dążą do tego, aby wpro-
wadzać w życie słowa wielkiego 
architekta antoniego gaudiego 
Jeżeli budynek ma być piękny, 
każdy jego fragment musi zna-
leźć odpowiednie miejsce, roz-
miar, kształt i kolor. firma od 10 
lat współtworzy historię architek-
tury miasta i dokłada wszelkich 
starań, aby proponowane przez 
nią rozwiązania były ponadcza-
sowe i funkcjonalne. taka też jest 

inwestycja Huculska 5. to kame-
ralny sześciopiętrowy budynek 
apartamentowy z lokalami miesz-
kalnymi oraz usługowymi w par-
terze budynku. nowoczesna 
bryła budynku czerpie wzorce 
z art. deco i modernistycznej idei 
projektowania architektury. ele-
wacja w całości wykonana z okła-
dzin kamiennych – trawertynu, 
posiada charakterystyczne rzeź-
bienia stanowiące powtarzający 
się element ozdobny fasady, balu-
strad balkonów oraz wewnętrznej 
części budynku. zastosowa-
nie dużej ilości przeszkleń na-
daje całości nowoczesny i „lekki” 
charakter. elementy małej archi-
tektury oraz subtelne oświetle-
nie elewacji podkreślą wyjątkowy 
charakter i styl budynku.

Huculska 5

grupa deweloperska realizująca in-
westycje komercyjne i mieszka-
niowe. nieruchomości LC Corp 
powstają w sześciu największych 
miastach Polski – warszawie, wro-
cławiu, Krakowie, Katowicach, 
gdańsku i Łodzi. z myślą o przy-
szłych mieszkańcach i ich po-
trzebach firma starannie wybiera 
położenie inwestycji. Kładzie na-
cisk na funkcjonalne projekty. wie, 
że liczy się każdy metr kwadratowy, 
a jednocześnie przestrzeń podnosi 
komfort codziennego życia. idea 
ta jest konsekwentnie realizowana 
zarówno wewnątrz budynków, jak 
i w ich otoczeniu. nowoczesne 
budownictwo, atrakcyjne lokali-
zacje i konkurencyjne ceny spra-
wiają, że mieszkania LC Corp 

szybko znajdują właścicieli. tak 
jest także w przypadku inwesty-
cji Korona Pragi. to osiedle stwo-
rzone z myślą o tych, którzy cenią 
sobie komfort mieszkania w cen-
trum warszawy. szybki dojazd do 
pracy i doskonale rozwinięta infra-
struktura to tylko część atutów tej 
lokalizacji. Budowa nowego osie-
dla na gocławiu podzielona jest na 
trzy etapy. w ramach i etapu po-
wstanie nowoczesny, 17-piętrowy 
budynek z wyjątkowym widokiem 
na panoramę warszawy, a w nim 
166 mieszkań, 4 lokale usługowe 
na parterze oraz garaż podziemny. 
w ramach ii i iii etapu powstaną 
jeszcze dwa budynki z nowocze-
snymi mieszkaniami i garażem 
podziemnym.

Korona Pragi

GrupA mAtExi 

KDp Group 

lc corp
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od 2004 r. firma świadomie 
i odpowiedzialnie kształtuje kra-
jobraz wrocławskiego rynku nie-
ruchomości mieszkaniowych, 
a w 2016 r. poszerzyła swoją dzia-
łalność o rynek krakowski. spółka 
jest notowana na gPw w warsza-
wie. Jest jednym z trzech najwięk-
szych wrocławskich deweloperów 
i liderem w segmencie miesz-
kań o podwyższonym standardzie. 
w 2017 r. spółka osiągnęła histo-
ryczne wyniki, sprzedając pierw-
szy raz ponad 1 tys. mieszkań. 
Łącznie od początku działalności 
oddała do użytku prawie 3,5 tys. 
mieszkań i domów.
osiedla Lokum Deweloper cha-
rakteryzują nowoczesne rozwią-
zania projektowe, wyjątkowe 

zagospodarowanie części wspól-
nych i funkcjonalne metraże 
mieszkań. 
najnowsza wrocławska inwestycja 

– Lokum Vena, to prestiżowe, ka-
meralne osiedle powstające w bez-
pośrednim sąsiedztwie ostrowa 
tumskiego i starego Miasta. Będzie 
eleganckim połączeniem historycz-
nej zabudowy z nowoczesną ar-
chitekturą. w sumie powstanie tu 
ponad 250 funkcjonalnych miesz-
kań i apartamentów o powierzchni 
od 24 do 97 m2. na dziedzińcu 
znajdzie się fontanna i stylizowane 
elementy małej architektury, zacho-
wany będzie także unikatowy staro-
drzew. ta limitowana oferta spełni 
oczekiwania osób kupujących wła-
sne mieszkanie, jak i inwestorów.

Osiedle Lokum Vena

firma realizuje własne, kom-
pleksowe projekty inwestycyjne 
w branży mieszkaniowego bu-
downictwa wielorodzinnego, 
obejmujące całość procesu de-
weloperskiego – począwszy od 
pozyskania gruntów, poprzez 
projektowanie we współpracy 
z renomowanymi biurami archi-
tektonicznymi, po uzyskanie pra-
womocnych zezwoleń na budowę, 
nadzór nad wykonawstwem bu-
dowlanym, aż do przekazania 
gotowych mieszkań klientom i za-
rządzania całym obiektem. Pra-
cownicy Marvipolu starają się, 
aby w projektach firmy klienci 
odnaleźli wszystko to, co dla nich 
najważniejsze – funkcjonalność, 
design, prestiż i spokój. wpisuje 

się w to inwestycja Central Park 
Ursynów. to miejsce dla wszyst-
kich fanów miejskiego życia, któ-
rzy chcą korzystać ze wszystkich 
jego zalet i uroków. inwestycja 
położona jest na terenie ponad 
10 hektarów w tętniącym życiem 
sercu Ursynowa, co zapewnia do-
skonałą komunikację zarówno 
do biznesowego centrum Mo-
kotowa i Ursynowa, jak również 
do centrum. Przestrzeń inwesty-
cji została zagospodarowana pod 
kątem aktywnego wypoczynku, 
dzięki własnym jeziorom z wy-
dzieloną strefą zieleni, ścieżkami 
do joggingu oraz zielonym dzie-
dzińcom na terenie osiedla, każdy 
aktywny mieszkaniec znajdzie coś 
dla siebie.

Central Park Ursynów

Rekordowa liczba sprzedanych 
mieszkań, innowacyjny i sku-
teczny model biznesowy, to nie-
wątpliwe osiągnięcia spółki. 
najważniejszymi ambasadorami 
marki są mieszkańcy zrealizowa-
nych przez Murapol inwestycji. 
od 2001 roku deweloperowi za-
ufało już ponad 18 tys. osób. twa-
rzą marki jest Magdalena Różczka, 
wraz z którą grupy Murapol pro-
paguje w całej Polsce ideę posia-
dania własnego mieszkania. Pod 
hasłem „bo wszędzie dobrze, ale 
u siebie najlepiej” kryje się nie 
tylko spełnienie marzenia o wła-
snym miejscu dla siebie i rodziny, 
ale też poczucie bezpieczeństwa, 

które przekłada się na nasze szczę-
ście i komfort. Jednym z przy-
kładów kunsztu dewelopera jest 
osiedle Murapol garbarnia. to 
doskonała propozycja dla osób, 
które cenią sobie wygodę życia 
w centrum dużego miasta, a jed-
nocześnie chcą spędzać wolny 
czas w naturalnym otoczeniu. Lo-
kale na parterze posiadają tarasy, 
a te na piętrach balkony. Metraże 
lokali kształtują się od 25 do  
68 mkw.  teren inwestycji zo-
stanie zagospodarowany zielenią 
oraz wybrukowanymi alejkami, 
co umożliwi mieszkańcom wypo-
czynek bez konieczności opusz-
czania terenu osiedla.

Osiedle Murapol Garbarnia

loKum DEwElopEr 

mArvipol

murApol
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firma wywodzi się ze struk-
tur polskiej marki produkującej 
ponad 25 lat odzież i galante-
rię skórzaną. inwestując w nieru-
chomości rodzina ochnik stawia 
identyczne cele, jak przed swoją 
uznaną marką odzieżową: stwo-
rzenie niepowtarzalnych pro-
jektów inwestycyjnych oraz 
gwarancję profesjonalnego wy-
konania i bezpieczeństwa realizo-
wanych przedsięwzięć. wspiera 
swoich klientów i doradza im 
przy trudnych decyzjach: poszu-
kiwania siedziby dla swojej firmy, 
zakupu mieszkania czy też lo-
kalu o charakterze apartamento-
wym z myślą o inwestycji; dba 

o to, aby ostateczny wybór był 
jak najbardziej trafny i satysfak-
cjonujący. Jedną z ciekawszych 
inwestycji dewelopera jest Le-
śna Magdalenka. ekskluzywny 
projekt domów jednorodzin-
nych położony w podwarszaw-
skiej miejscowości Magdalenka. 
Domy zlokalizowane w starym 
sosnowym lesie, zrealizowane 
w najwyższych standardach bu-
dowlanych i z luksusowymi ele-
mentami wykończenia. Drewno, 
kamień, szkło i design nawią-
zujący do najlepszych trady-
cji budowy domów wpisują ten 
projekt w wyjątkowy krajobraz 
Magdalenki.Leśna Magdalenka

Polnord to wiodący polski dewe-
loper z ponad 40-letnią tradycją, 
notowany na giełdzie Papierów 
wartościowych w warszawie. 
spółka jest członkiem-założycie-
lem Polskiego związku firm De-
weloperskich. Polnord, właściciel 
największego wśród polskich de-
weloperów notowanych na gPw, 
banku ziemi, realizuje obecnie pro-
jekty budowlane w warszawie, trój-
mieście, olsztynie, Łodzi, szczecinie 
i wrocławiu. w roku 2017 Polnord 
sprzedał najwięcej mieszkań w swo-
jej historii (wzrost o ponad 35 pro-
cent w stosunku do roku 2016) 
i wprowadził największą liczbę lo-
kali na rynek – niemal 1700 sztuk. 
wszystkie inwestycje Polnordu ce-
chuje wysoka jakość mieszkań oraz 
dbałość o detale architektoniczne 
i otoczenie zewnętrzne budynków. 

Potwierdzeniem tego jest m.in. in-
westycja Rezydencja Brzozowy za-
kątek, która powstaje w warszawie, 
w sercu prestiżowej dzielnicy wi-
lanów. to kompleks dwóch kame-
ralnych, 3-piętrowych budynków 
z przestronnym, zielonym patio. 
zaprojektowano tu tylko  
107 mieszkań. Każde z mieszkań 
będzie posiadać własny balkon 
lub ogródek, a lokale na najwyż-
szych piętrach – tarasy na dachu, 
ozdobione drewnianymi pergo-
lami. Układy mieszkań są dwu-
stronne, z panoramicznymi oknami 
i garderobami. inwestycja jest reali-
zowana w bardzo wysokim standar-
dzie. wszystkie mieszkania zostaną 
wyposażone w system smart Home 
(kontrola dostępu do mieszkania, 
sterowanie oświetleniem oraz tem-
peraturą w każdym pomieszczeniu).

Brzozowy Zakątek

innowacyjność, profesjonalizm 
i niezawodność to kluczowe ce-
chy, które bezsprzecznie wpłynęły 
na sukces Profbud. to spółka z pol-
skim kapitałem, która na warszaw-
skim rynku plasuje się na pozycji 
lidera w zakresie jakości usług de-
weloperskich. firma nadzoruje pro-
ces powstawania obiektu całościowo 
i na każdym etapie – od projektu 
poprzez wykonanie po promocję 
i sprzedaż nieruchomości. oferu-
jąc ponadczasowe obiekty i unikalne 
miejsca z charakterem, firma wyzna-
cza nowe kierunki w branży dewe-
loperskiej. niepowtarzalne projekty 
zrealizowane przez Profbud to gwa-

rancja dobrej inwestycji. Klienci, 
którzy zdecydują się na nią, otrzy-
mają wysoki standard, prestiż i wy-
godę – krótko mówiąc, wyjątkowe 
mieszkania szyte na miarę. osie-
dle awangarda powstało z myślą 
o wszystkich, którzy w kwestii kom-
fortu życia nie uznają kompromisów. 
to tutaj spotykają się bliskość tęt-
niącego życiem centrum warszawy 
ze spokojem i zachwycającą ziele-
nią fortu Bema na Bemowie. Cechy 
charakterystyczne prestiżowego osie-
dla, za którego projekt odpowiada 
Pracownia oPa architekci, to wy-
jątkowa dbałość o detal i wysokiej 
jakości materiały. Osiedle Awangarda

ochniK DEvElopmEnt 

polnorD

PrOFBuD
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firma od 19 lat buduje mieszkania 
z najwyższą dbałością o indywidu-
alne potrzeby klientów.  
od 11 lat spółka jest notowana na 
giełdzie Papierów wartościowych. 
inwestycje Ronson Development to 
nowoczesne i wielofunkcyjne prze-
strzenie miejskie w najlepszych lo-
kalizacjach. najlepiej sprzedający się 
projekt w portfolio firmy to osie-
dle City Link. Położone w dzielnicy 
wola, tuż obok realizowanej wła-
śnie stacji metra Płocka, jest absolut-
nym bestsellerem wśród osób, które 
cenią sobie sprawną komunika-
cję i bliskość centrum biznesowego 
warszawy. Komfortowe mieszka-
nia, których metraże zaczynają się 
już od 33 m2, są kwintesencją stylu. 
wszystkie są jasne i słoneczne, a ich 
wysoki standard wykończenia i plac 
miejski to część tego, co czyni to 
miejsce tak wyjątkowym. okolica 
osiedla oferuje mieszkańcom sze-
roki wybór parków, szkół, restauracji 
oraz kin i teatrów, dzięki czemu City 
Link jest doskonałym miejscem do 
zamieszkania zarówno dla singli, jak 
i rodzin z dziećmi.

Osiedle City Link

firma na warszawskim rynku de-
weloperskim funkcjonuje od 
2008 roku. zrealizowała 7 inwe-
stycji mieszkaniowych, w więk-
szości usytuowanych na Pradze 
Południe. inwestycje firmy to 
przede wszystkim dobra architek-
tura i wysoka jakość wykonania. 
Deweloper buduje, wykorzystu-
jąc sprawdzone technologie, sięga 
po wysokiej jakości materiały bu-
dowlane. o swoich klientach my-
śli już na etapie zakupu działki 
– dba,  aby te były odsunięte od 
hałaśliwych ulic i   dobrze sko-
munikowane z centrum miasta. 
Projekt osiedla zaś to sprawa prio-
rytetowa. firma stara się, by nie-
zależnie od wielkości działki miał 
od kameralny charakter, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem służącego 

wszystkim mieszkańcom, cieka-
wie zagospodarowanego  terenu 
wokół budynków. taka też jest in-
westycja Valor Konstancin. to ka-
meralny projekt mieszkaniowy 
usytuowany w zielonych przestrze-
niach Konstancina. inwestycja 
ta powstaje wśród niskiej, willo-
wej zabudowy, w otoczeniu zie-
leni, w kwartale pomiędzy ulicami: 
Królewską, Mirkowską, Brzozową 
i Placem zgody. Budynek po-
wstaje na dużej, ponad półhekta-
rowej działce, na której zachowany 
zostanie otaczający inwestycję sta-
rodrzew. niski, zaledwie dwupię-
trowy budynek doskonale wpisuje 
się w otaczającą zabudowę. na 
trzech kondygnacjach znajduje się 
łącznie 68 mieszkań o metrażu od 
35 do 155 m2. Valor Konstancin

inwestorem i deweloperem dzia-
łającym od 20 lat na rynku nieru-
chomości. spółka wchodzi w skład 
grupy Kapitałowej tC forum. 
terra Casa realizuje nowoczesne 
wielofunkcyjne i mieszkaniowe 
przedsięwzięcia deweloperskie z za-
kresu zrównoważonego rozwoju. 
spółka wybiera projekty znajdu-
jące się w unikalnych lokalizacjach 
lub w centrach miast. Przygoto-
wuje projekty do realizacji, dopaso-
wując je odpowiednio do otoczenia 
i warunków rynkowych oraz wzbo-
gacając o trwałe wartości dodane. 
Pracuje tak, aby każdy projekt był 
jej wizytówką oraz wyróżniał się 
architekturą, funkcjonalnością 
oraz wysoką jakością w każdym de-
talu. tak jest też w przypadku nY 

Residence wrocławska 33. to bu-
dynek o wysokim standardzie 
wykończenia – kwintesencja wiel-
komiejskiego szyku i nowoczesności 
typowej dla amerykańskich apar-
tamentów. frontowa część nawią-
zująca wysokością do okolicznych 
budynków, wyróżnia się kamienną 
elewacją, mosiężnym gzymsem 
i oryginalnymi wejściami do lo-
kali usługowych. w ofercie nY 
Residence znajduje się 130 funk-
cjonalnych i komfortowych miesz-
kań o zróżnicowanych metrażach 
(od 22 do 105m2) oraz  
3 lokale usługowe. w dwupozio-
mowym parkingu podziemnym 
przewidziano 100 miejsc parkingo-
wych, 2 rowerownie, a także prak-
tyczne pomieszczenia gospodarcze. 

NY Residence

rEAl invEst 

ronson DEvElopmEnt 

tErrA cAsA
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firma należy do grona najdyna-
miczniej rozwijających się dewe-
loperów w Polsce, zajmując od 
lat miejsce jednego z liderów na 
rynku nieruchomości Dolnego 
Śląska. głównym obszarem dzia-
łalności spółki jest wrocław. to 
właśnie w stolicy regionu, dekadę 
temu, Vantage Development roz-
poczęło realizacje pierwszych pro-
jektów i wciąż z powodzeniem 
realizuje tu nie tylko inwestycje 
mieszkaniowe (m.in Promenady 
wrocławskie, Login City, Dorze-
cze Legnickiej), ale również ko-
mercyjne (Promenady Business 
Park). najważniejszym i najwięk-

szym zarazem przedsięwzięciem 
dewelopera jest nowo powsta-
jąca dzielnica wrocławia - Pro-
menady wrocławskie. Unikalny 
w skali kraju projekt położony 
na powierzchni 15 hektarów na 
stałe zmienia krajobraz miasta. 
spośród dziesięciu planowanych 
etapów mieszkaniowych pięć zo-
stało już ukończone i przekazane 
klientom. w trakcie realizacji jest 
także etap Vi. integralną częścią 
dzielnicy jest projekt komercyjny 

- Promenady Business Park, na 
który składają się dwa nowocze-
sne biurowce Promenady epsilon 
oraz Promenady zita. 

Promenady Wrocławskie

Realizowane przez Yareal na pol-
skim rynku projekty z zakresu 
nieruchomości mieszkaniowych 
i biurowych wyróżniają się nie-
zmiennie najwyższym poziomem 
jakości i elastyczności wprowadza-
nych rozwiązań, zarówno w ra-
mach działalności deweloperskiej, 
jak i zarządzania realizacją pro-
jektów dla klientów. Długoter-
minowa strategia firmy oparta 
na zaangażowaniu i optymalnym 
dostosowaniu oferty do oczeki-
wań i potrzeb klientów jest naj-
lepszą gwarancją bezpieczeństwa 
i rosnącej z dnia na dzień warto-
ści inwestycji. troska o zadowo-
lenie klienta, dbałość o najwyższą 
jakość i atrakcyjność projektu ar-
chitektonicznego oraz niezawod-
ność – to wartości przewodnie 

firmy, które odzwierciedlają się 
w osiedlu strefa wilanów. Usytu-
owane jest ono u zbiegu ulic Kie-
ślowskiego i Klimczaka. 
to miejsce przytulne i ciche, a za-
razem doskonale położone, bo 
w sercu dzielnicy przy jednej z naj-
ważniejszych ulic, tuż obok wido-
kowej osi Królewskiej. osiedle 
strefa wilanów to dziewięć kame-
ralnych czteropiętrowych budyn-
ków, w sumie blisko  
300 mieszkań. w garażu pod-
ziemnym przewidziano 450 miejsc 
parkingowych oraz komórki lo-
katorskie. Części wspólne są 
przestronne, wygodne i dobrze do-
świetlone. na terenie osiedla zapla-
nowano także stojaki dla rowerów. 
Część lokali na parterze przezna-
czono na sklepy i lokale usługowe. 

firma tworzy mieszkania i domy, 
które spełniają oczekiwania klien-
tów – są dobrze zaprojektowane, 
ustawne i wygodne a przede 
wszystkim dostępne cenowo. 
Victoria Dom to polska firma 
z ponad 20-letnim doświadcze-
niem. wybudowała ponad 3100 
mieszkań i domów o łącznej po-
wierzchni ponad  
25 tysięcy metrów kwadratowych. 
Doświadczenie i rzetelność firmy 
doceniane są w środowiskach 
branżowych – została wyróżniona 
wieloma prestiżowymi nagrodami, 
jak na przykład Diamenty for-
besa, czy „Certyfikat Deweloper 
Q” Polskiego związku Pracodaw-
ców Budownictwa. Jedną z cie-

kawszych inwestycji dewelopera 
jest osiedle Ursus factory, które 
powstaje przy ulicy traktorzystów 
w pobliżu stacji sKM, co pozwoli 
w 15 minut dojechać do cen-
trum miasta. osiedle znajduje się 
także ok. 200 metrów od przy-
stanku autobusowego. w bliskiej 
odległości inwestycji znajdują 
się sklepy spożywcze, Lidl, Bie-
dronka, centra handlowe (outlet 
factory, Centrum Handlowe Ło-
puszańska) i apteki. około ki-
lometra od osiedla znajduje się 
Pływalnia albatros z dwoma ba-
senami i sauną, siłownia, a także 
liczne tereny zielone: Park ar-
chera, Park Czechowicki oraz 
Park Hassów.  

Osiedle Ursus Factory

Osiedle Sfera Wilanów
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