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KOMUNIKAT PRASOWY 
Warszawa, 30 października 2018 

 
EURO STYL S.A. WPROWADZIŁ KOLEJNYCH 58 MIESZKAŃ NA OSIEDLU IDEA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gdański Euro Styl S.A. z Grupy Dom Development S.A., największego dewelopera w Polsce, 

rozpoczął sprzedaż kolejnych 58 mieszkań w ramach nowego etapu Osiedla Idea w Gdańsku, 

zlokalizowanego w centralnej części Trójmiasta (między ulicą Beniowskiego i Droszyńskiego). 

Położenie osiedla jest wyjątkowe dzięki bliskości zabytkowej części Oliwy oraz dynamicznie 

rozwijającej się biznesowej części Przymorza. Nowy etap inspirowany jest neoplastycyzmem 

i obejmuje trzy 6-piętrowe budynki. Obecnie w sprzedaży znajduje się budynek B9, a odbiór 

mieszkań przewidziany jest na II połowę 2020 roku. Docelowo w ofercie nowego etapu znajdzie 

się 135 mieszkań. 

 

Od początku, w proces tworzenia inwestycji, zaangażowanych jest wielu artystów: malarzy, 

grafików, fotografów i rzeźbiarzy. Nowo powstające trzy budynki zostały objęte patronatem 

Magdaleny Peli – cenionej artystki wizualnej, autorki instalacji artystycznych i malarki. Jej prace 

były wyróżniane m.in. przez Muzeum Narodowe w Gdańsku oraz wystawiane w krajach, takich jak: 

USA, Węgry czy Rumunia.  

 

Design nowych budynków inspirowany jest neoplastycyzmem, nurtem nawiązującym do abstrakcji 

geometrycznych wywodzących się z kubizmu. Projekt klatek schodowych budynków opracowany 

został w oparciu o przestrzenną wizualizację korytarzy, co nada im niesztampowego charakteru. 

 

Idea to wyjątkowa, wielokrotnie nagradzana inwestycja na skalę ogólnopolską. Projekt, 

współtworzony przez uznanych artystów z Trójmiasta, jest nietuzinkowy i inspiruje. Nowo 

powstające trzy budynki będą wyróżniały się ciekawymi, geometrycznymi elementami i prostą 

formą – mówi Ewa Nowicka, Dyrektor Sprzedaży w firmie EURO STYL S.A. 
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OKOLICA OSIEDLA  

 

Idea to inwestycja ze sztuką w tle, której doskonała 

lokalizacja gwarantuje dotarcie pieszo do wielu 

atrakcji oraz szybkie poruszanie się po aglomeracji na 

osi Gdańsk-Sopot-Gdynia i sprawne dotarcie do 

obwodnicy Trójmiasta.  

W pobliżu inwestycji znajduje się dworzec PKP, SKM 

Gdańsk Oliwa oraz liczne przystanki autobusowe, w 

tym dwie pętle autobusowe. Sąsiedztwo osiedla, 

oprócz tras pieszo–rowerowych, czy terenów 

zielonych, m.in. pasa nadmorskiego, Parku Oliwskiego, ma również charakter biznesowy.  

W okolicy znajdują się nowoczesne powierzchnie biurowe, m.in.: Arkońska Business Park, Olivia 

Business Centre oraz kompleks biurowy Alchemia.  

W pobliżu inwestycji mieszczą się także ośrodki oświatowe (Uniwersytet Gdański oraz przedszkola  

i szkoły), rekreacyjno–sportowe (stadion UG, Hala Olivia, kryte lodowisko) oraz sklepy i centra 

handlowe, m.in. Galeria Przymorze, czy Alfa Centrum.  

 

MIESZKANIA 

 

Mieszkania zostały funkcjonalnie i starannie zaprojektowane. Dostępne będą lokale mieszkaniowe 

o powierzchni od 34,25 mkw. do 105,52 mkw. Ceny mieszkań w pierwszym realizowanym 

budynku kształtują się od 377 000 do 963 400 zł.  

W ofercie nowych budynków znajdzie się także 121 miejsc garażowych, w tym miejsca na 

nowoczesnych platformach parkingowych. Na terenie inwestycji, dla osób czynnie spędzających 

czas wolny, przewidziano także 130 pomieszczeń na jednoślady w cenie 2 100 zł/mkw. oraz dwa 

funkcjonalne place zabaw, które otoczone są ciekawie zaprojektowanymi częściami wspólnymi 

osiedla, wzbogaconymi o liczne formy artystyczne i bogatą zieleń.  

 

 
Dodatkowych informacji mediom udzielają: 
 
Dom Development: 
Beata Cioczek 
Tel. +48 (22) 416 01 02, kom. 508 385 432 
e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl 

Euro Styl: 
Anna Moczydłowska  
Tel. +48 (58) 770 14 27, kom. 510 368 521 
e-mail: anna.moczydlowska@eurostyl.com.pl  
 

mailto:beata.cioczek@mplusg.com.pl
mailto:anna.moczydlowska@eurostyl.com.pl
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* 
*   * 

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa („Grupa Dom Development”) jest największym deweloperem w 
Polsce pod względem liczby sprzedawanych mieszkań i liderem na warszawskim rynku mieszkaniowym. Dom 
Development realizuje inwestycje kierowane do klientów indywidualnych w Warszawie, Wrocławiu (poprzez 
Spółkę Dom Development Wrocław Sp. z o.o.) oraz Trójmieście i okolicach (poprzez przejętą Spółkę Euro 
Styl S.A.. Oferta Grupy obejmuje budynki wielorodzinne (głównie mieszkania popularne, dodatkowo 
apartamenty o podwyższonym standardzie, apartamenty luksusowe). Grupa posiada także w ramach swojej 
struktury firmę wykonawczą Dom Construction Sp. z o.o., która realizuje część inwestycji Grupy Dom 
Development jako generalny wykonawca. W ciągu 22 lat swojej działalności Grupa przekazała do użytku 
ponad 30 000 mieszkań w Warszawie, Wrocławiu i w Trójmieście.  
 
Dom Development S.A. powołał Fundację Dom Development City Art (FDDCA), której misją jest promocja 
sztuki w przestrzeni miejskiej i podnoszenie jakości przestrzeni publicznej. Fundacja została powołana w 
oparciu o projekty artystyczne, zlokalizowane na terenie osiedli mieszkaniowych zrealizowanych przez Dom 
Development. 
 
Od 2006 roku Dom Development S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
Największym akcjonariuszem firmy jest Dom Development B.V., z siedzibą w Rotterdamie, w którego 
posiadaniu znajduje się 56,70% akcji. 
 

Dodatkowe informacje o firmie oraz ofercie w Warszawie i Wrocławiu dostępne pod adresem: 
www.domd.pl 

Dodatkowe informacje o ofercie w Trójmieście dostępne pod adresem: www.eurostyl.com.pl  
Dodatkowe informacje na temat FDDCA: www.fddca.pl  

 
 

http://www.domd.pl/
http://www.eurostyl.com.pl/
http://www.fddca.pl/

