Gdańsk, 2.02.2018 r.

Osiedle Foresta poszerza gdańską ofertę mieszkaniową Dekpol
Deweloper Dekpol S.A. rusza z nowym projektem na terenie Gdańska. W ramach osiedla Foresta
obejmującego pięć kameralnych budynków wprowadzono do sprzedaży 157 komfortowych
mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Ceny lokali zaczynają się od 6890 zł za m2. Oddanie do
użytkowania inwestycji planowane jest w etapach począwszy od czwartego kwartału 2019 r.

Osiedle Foresta to najnowsza inwestycja Grupy Kapitałowej Dekpol S.A., która powstaje w Gdańsku
przy ulicy Myśliwskiej, w dzielnicy Piecki-Migowo. Projekt obejmuje pięć kameralnych budynków o
nowoczesnej i minimalistycznej architekturze. W ramach inwestycji powstanie w sumie 157
komfortowych mieszkań posiadających od 2 do 4 pokoi. Klienci mogą wybierać w zróżnicowanych
metrażach od 37,8 m2 do 157,3 m2. Ceny lokali zaczynają się od około 6890 zł za m2. Mieszkania na
parterze będą posiadały ogródki, a lokale na wyższych piętrach słoneczne balkony. Na ostatniej
kondygnacji każdego z budynków zaprojektowano lokale dwupoziomowe z zielonymi tarasami na
dachu. Oddanie inwestycji do użytkowania planowane jest w etapach począwszy od czwartego
kwartału 2019 r. Generalnym wykonawcą projektu jest spółka celowa Dekpol Inwestycje Sp. z o.o.
Myśliwska Sp. K. Projekt architektoniczny przygotowała firma K&M Design.
Mieszkania będą wyposażone w inteligentny system sterowania obsługiwany za pomocą smartfona
lub tabletu. Ponadto, wysoki komfort użytkowania lokali zapewnią również nowoczesne
wideodomofony oraz cichobieżne windy obsługujące garaż i kondygnacje naziemne. Pod budynkami
powstanie hala garażowa mieszcząca 158 miejsc postojowych, a w trosce o wygodę i bezpieczeństwo

osób zmotoryzowanych zainstalowany zostanie system podgrzewania zjazdów do garażu. Na terenie
osiedla dodatkowo zaplanowano parking naziemny z przeznaczeniem dla 31 samochodów
osobowych.
Dodatkowym udogodnieniem dla przyszłych mieszkańców będą komórki lokatorskie, wózkarnie,
rowerownie oraz wydzielone miejsca na jednoślady. Na osiedlu Foresta z dużą starannością
zaprojektowano tereny zielone, obejmujące alejki spacerowe z obiektami małej architektury oraz
plac zabaw dla najmłodszych. Teren wokół inwestycji zostanie częściowo ogrodzony oraz będzie
monitorowany systemem kamer.
Lokalizacja osiedla zapewnia wygodny dojazd do centrum Gdańska, które oddalone jest zaledwie o 6
km od inwestycji. W odległości ok. 2 km znajduje się węzeł drogowy Karczemki, który umożliwia
wjazd na obwodnicę Trójmiasta. Bliskość terenów zielonych, przede wszystkim Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego, pozwoli mieszkańcom osiedla zarówno na relaks, jak i aktywny wypoczynek. W
pobliżu realizowanego przedsięwzięcia znajdują się liczne punkty handlowo - usługowe, a także
centrum handlowe Galeria Morena. Tuż obok osiedla Foresta, w połowie 2019 roku, powstanie ulica
Nowa Bulońska. Wykonanie tej inwestycji przewiduje również uruchomienie linii tramwajowej do ul.
Warszawskiej.

***
Grupa Kapitałowa Dekpol S.A. dynamicznie rozwija się w branży budowlano-deweloperskiej oraz w produkcji sprzętu do
maszyn budowlanych. 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 Grupy Kapitałowej Dekpol S.A.
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 S.A. 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 Grupy Kapitałowej 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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