Gdańsk, 17.08.2017 r.

Jurata zyska nowe luksusowe apartamenty
Dekpol S.A. wprowadził do oferty nową, prestiżową inwestycję Verano Residence w Juracie. W
ramach projektu powstanie łącznie 11 luksusowych apartamentów zlokalizowanych tuż przy plaży.
Każdy z nich będzie posiadał unikalny design na podstawie indywidualnego projektu wykończenia
wnętrz w stylu: minimal, modern, skandi lub soft. Zakończenie budowy planowane jest
w I kwartale 2018 roku.

Apartamentowiec Verano Residence w Juracie to najnowsza inwestycja firmy Dekpol S.A., która
powstaje w jednym z najbardziej ekskluzywnych kurortów nad polskim morzem. Kameralny budynek
oferuje 11 luksusowych apartamentów mieszkalnych 1-, 2- oraz 3-pokojowych o powierzchni od 30,9
do 57,6 m2. Budynek będzie posiadał trzy kondygnacje naziemne (parter i dwa pietra). Na parterze
oraz pierwszym piętrze znajdować się będą po cztery apartamenty, a na ostatnim piętrze trzy
apartamenty. Każdy z nich będzie posiadał balkon lub taras o powierzchni nawet do 37 m2. W ramach
inwestycji powstanie również garaż podziemny i naziemne miejsca postojowe. Zakończenie budowy
inwestycji planowane jest w I kwartale 2018 roku. Generalnym wykonawcą projektu jest firma
Dekpol S.A.
Projekt architektoniczny budynku Verano Residence oraz jego wnętrz przygotowało gdyńskie Studio
Ideograf. Każdy z apartamentów zostanie wykończony „pod klucz”, na podstawie indywidualnego
projektu wykończenia wnętrz w stylu: minimal, modern, skandi lub soft.
„Nasza nowa inwestycja łączy w sobie prestiż nadmorskiego kurortu z kameralnym klimatem.
Ekskluzywna lokalizacja na Mierzei Helskiej, tuż przy plażach Bałtyku i Zatoki Gdańskiej decyduje o
unikalnym charakterze tego projektu. Bardzo wysoka jakość realizacji inwestycji oraz wykończenia

wnętrz zapewni najwyższy komfort codziennego życia” – podkreślił Sebastian Barandziak, Dyrektor
sprzedaży i Członek Zarządu Dekpol S.A.
Apartamenty Verano Residence zlokalizowane są przy ulicy Mestwina, w jednej z najbardziej
atrakcyjnych nadmorskich lokalizacji – w Juracie. To niezwykle popularny kurort, położony na
urokliwym Półwyspie Helskim, w otoczeniu sosnowych lasów.

***

Dekpol S.A. powstał w 1993 roku i jest dynamicznie rozwijającą się firmą w branży budowlano-deweloperskiej. Spółka
posiada nowoczesny park maszynowy oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Od początku swojej działalności
zyskała miano rzetelnej, wzorowo zorganizowanej firmy, profesjonalnie realizującej inwestycje z zastosowaniem
nowoczesnych technologii.
Dekpol S.A. specjalizuje się w działalności deweloperskiej, a także usługach generalnego wykonawstwa i produkcji osprzętu
do maszyn budowlanych - w szczególności łyżek koparkowych.
Firma oferuje mieszkania, apartamenty, lokale handlowe, jak również condohotele zapewniające klientom możliwość
bezpiecznego inwestowania, przy osiąganiu atrakcyjnej stopy zwrotu z inwestycji. Działalność deweloperska jest rozwijana
głównie w Polsce Północnej, gdzie firma rokrocznie umacnia swoją pozycję. W 2015 roku Spółka sprzedała 391 lokali, a w
2016 r liczba ta została zwiększona do 537 lokali. W I półroczu 2017 r. Dekpol S.A. sprzedał rekordową liczbę 486 mieszkań,
czyli o 75% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W aktualnej ofercie sprzedaży znajduje się ponad 500
mieszkań i domów. W Gdańsku firma realizuje obecnie: Osiedle Młoda Morena, Osiedle Młoda Morena Park, Osiedle
Zielone oraz Jaworowe Wzgórze. W Pogórzu koło Gdyni realizowane jest Osiedle Na Fali, a w Rokitkach koło Tczewa Nowe
Rokitki Park oraz Osiedle Nowe Rokitki.
Dekpol S.A. został wyróżniony wieloma prestiżowymi nagrodami, takimi jak Diamenty Forbesa, czy Gazele Biznesu, firma
jest też członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Od stycznia 2015 roku Dekpol S.A. jest spółką publiczną, której
akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
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