Pinczyn, 19.02.2018 r.

Dekpol poszerza ofertę domów jednorodzinnych
Dekpol S.A. wprowadził do oferty 12 domów jednorodzinnych w okolicach Tczewa. Nowy projekt
jest drugim etapem budowy osiedla Nowe Rokitki Park. Ceny domów liczących ponad 110 m2
powierzchni użytkowej wynoszą od 379 tys. zł. Oddanie do użytkowania inwestycji planowane jest
na koniec 2018 roku.

Osiedle Nowe Rokitki Park II to nowa inwestycja Dekpol S.A., która powstaje w Śliwinach w okolicy
Tczewa. Projekt obejmuje budowę 12 domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. Każdy z
domów składa się z dwóch kondygnacji: parteru oraz poddasza o łącznej powierzchni użytkowej
ponad 110 m2. Na parterze zaprojektowano wiatrołap, przedpokój, WC oraz salon z aneksem
kuchennym, a na piętrze: przedpokój, cztery sypialnie oraz łazienkę. Każdy budynek znajduje się na
działce o powierzchni od 600 m2 do 1200 m2 oraz posiada utwardzone miejsce postojowe z wiatą dla
samochodów osobowych.
Ceny domów wynoszą od 379 tys. zł. Oddanie inwestycji do użytkowania planowane jest na koniec
2018 roku. Generalnym wykonawcą projektu jest spółka celowa wchodząca w skład Grupy Dekpol
S.A. Projekt architektoniczny przygotowała firma 3A Studio.
Osiedle domów Nowe Rokitki Park II powstaje w otoczeniu licznych jezior i lasów. Przepiękna okolica
oraz przynależny do każdego domu ogród, sprawią że mieszkańcy osiedla będą mogli obcować z
naturą na co dzień oraz korzystać z możliwości aktywnego spędzania czasu wśród zieleni.
Jednocześnie dogodna lokalizacja umożliwia szybki dojazd do Tczewa (10 minut samochodem),

Starogardu Gdańskiego (25 minut), czy Gdańska (40 minut). W najbliższej okolicy znajduje się także
stacja PKP Czarlin łącząca Kulice Tczewskie z Gdynią, Tczewem, Bydgoszczą oraz Inowrocławiem.
Nowa inwestycja jest drugim etapem budowy osiedla Nowe Rokitki Park. W ramach pierwszego
etapu powstało 8 domów.
***
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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