Gdańsk, 31.05.2017 r.

Jaworowe Wzgórze – nowa inwestycja dewelopera Dekpol w Gdańsku
Dekpol wprowadził do sprzedaży kolejną inwestycję mieszkaniową w Gdańsku. Jaworowe Wzgórze
to kameralny budynek, w którym znajdzie się 27 lokali o powierzchni od 40 m2 do 66 m2. W ofercie
znajdują się mieszkania 2 i 3-pokojowe, które kwalifikują się do programu MdM.

Najnowsza inwestycja spółki Dekpol położona jest przy ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku. Tworzy ją
2-piętrowy budynek wyposażony w windę, w którym znajdą się 2 i 3-pokojowe mieszkania. W sumie
będzie to 27 lokali o powierzchni od 40,60 m2 do 66,30 m2. Do mieszkań na parterze przynależą
ogródki, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem klientów. Na wyższych kondygnacjach
znajdą się z kolei przestronne balkony.
Inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Świętokrzyskiej, pomiędzy Traktem Św. Wojciecha i
obwodnicą Trójmiasta, w odległości zaledwie 7 km od śródmieścia Gdańska. Bliskość zielonych
terenów oraz zbiorników wodnych stanowi doskonałą okazję do spacerów i wycieczek rowerowych.
Kameralny projekt adresowany jest przede wszystkim do młodych ludzi – singli, par i rodzin z dziećmi.
Mieszkania oferowane w cenie od 4730 zł/m2 i kwalifikują się do rządowego programu MdM.
Planowany termin zakończenia realizacji Jaworowego Wzgórza to I kwartał 2018 roku. Dekpol S.A.
jest zarówno deweloperem, jak i generalnym wykonawcą inwestycji.
Więcej informacji na stronie http://www.dekpolmieszkania.pl/

***
Dekpol S.A. jest dynamicznie rozwijającą się firmą w branży budowlanej. Firma powstała w 1993 r. Posiada
nowoczesny park maszynowy oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Od początku swojej
działalności zyskała miano rzetelnej, wzorowo zorganizowanej firmy, profesjonalnie realizującej powierzone
zadania z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Działalność Dekpol opiera się na trzech głównych
segmentach. Największy udział w przychodach zapewniają usługi w zakresie Generalnego Wykonawstwa.
Oferta obejmuje bardzo szeroki zakres działania. Firma posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji
obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, sportowych i rekreacyjnych, czy też obiektów ochrony
środowiska. Prowadzi też roboty drogowe, sanitarne i hydrotechniczne. Prężnie rozwijającym się sektorem jest
Dział Konstrukcji Stalowych, który realizuje całościowe projekty dla firm krajowych i zagranicznych. Dekpol jest
również producentem łyżek i osprzętów przeznaczonych do maszyn budowlanych. Współpracuje m.in. z CAT,
Doosan Bobcat, Volvo i Komatsu. Produkty sprzedawane są do Norwegii, Szwecji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, a
nawet do Maroka i Australii. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie wykonywania konstrukcji
stalowych firma jest w stanie wyprodukować każdy rodzaj łyżki. Trzecim dynamicznie rozwijanym segmentem
Dekpol S.A. jest działalność deweloperska. Firma posiada ugruntowaną pozycji w Polsce Północnej. Oferuje
mieszkania, apartamenty oraz lokale handlowe. Od stycznia 2015 roku akcje Dekpol S.A. notowane są na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
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