KOMUNIKAT PRASOWY
Warszawa, 7 maja 2018
EURO STYL URUCHOMIŁ SPRZEDAŻ 62 LOKALI
W RAMACH TRÓJMIEJSKICH INWESTYCJI –
BEAUFORTA I FUTURA PARK

Gdański Euro Styl S.A. z Grupy Dom Development, największego dewelopera w Polsce, rozpoczął
sprzedaż łącznie 62 lokali w ramach kolejnych etapów dwóch trójmiejskich inwestycji: pięknie
położonego Osiedla Beauforta na Pogórzu graniczącym z Gdynią oraz dogodnie zlokalizowanego
Osiedla Futura Park w Gdańsku. Termin przekazania nowo budowanych lokali na terenie
inwestycji Beauforta to I kwartał 2020 roku, a na Osiedlu Futura Park - III kwartał 2018.
Inwestycje są funkcjonalne i atrakcyjne, sprzyjające relaksowi, szeroko rozumianej aktywności
sportowej i integracji sąsiedzkiej. Osiedle Beauforta położone jest wśród licznych terenów
zielonych: lasów, rezerwatów przyrody oraz pobliskich plaż, Futura Park przyciąga także zielonym
otoczeniem, położeniem wśród domów wielorodzinnych, a także kameralnością. Inwestycje są
doskonale skomunikowane z całym Trójmiastem - mówi Ewa Nowicka, Dyrektor Sprzedaży w
firmie EURO STYL S.A.
OSIEDLE BEAUFORTA (przy ul. T. Kościuszki, Pogórze)
W nowych dwóch 3-piętrowych budynkach zaplanowano 54 lokale. Projekt przygotowała
pracownia Rayss Szymański Architekci. Atutem i niecodziennym wyróżnikiem Osiedla Beauforta
jest, między innymi: szeroko rozwinięta infrastruktura sportowa i rekreacyjna dla dorosłych i
dzieci, która zachęca do aktywnego spędzania wolnego czasu niezależnie od pory roku oraz
rozbudowana strefa do rekreacji na terenie samego osiedla. Osiedle położone jest niedaleko linii
brzegowej i jest dobrze skomunikowane z Gdynią oraz całym Trójmiastem.
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Nowy etap inwestycji przewiduje 51 funkcjonalnych mieszkań w budynkach B6 i B7 o metrażu od
40,11 mkw. do 83,53 mkw. Ceny za mkw. wahają się od 5 150 zł/mkw. do 6 000 zł/mkw.
Mieszkania usytuowane na parterze budynku B6 posiadać będą ogródki. W ofercie znajdują się
także 3 lokale usługowe o powierzchni od 65,07 mkw. do 155,57 mkw. w cenie od 6 200 zł/mkw.
do 7 050 zł/ mkw. Na terenie inwestycji zaplanowano 43 miejsca garażowe w podziemnej
kondygnacji oraz 49 miejsc postojowych zewnętrznych. Ceny za miejsce postojowe w hali
garażowej wahają się od 21 000 zł do 23 000 zł. Mieszkańcy będą mieli także możliwość
posiadania komórek lokatorskich i na jednoślady – łącznie będzie ich 34 szt. w cenie 2 200 zł/ mkw.
Atrakcje na terenie Osiedla Beauforta:
Na terenie inwestycji zaplanowano kilkanaście
atrakcji umożliwiających zabawę i integrację
międzysąsiedzką - od ruchu na świeżym
powietrzu po relaks i wyciszenie. Niewątpliwym
atutem osiedla będzie Port Beauforta, będący
zadaszoną wiatą z atrakcjami takimi jak gry
zręcznościowe
czy stanowiska
do
gier
planszowych. W zielonej części Osiedla Beauforta
zlokalizowane będą zewnętrzne udogodnienia
dla sportowców: ścianki wspinaczkowe, skate
park, strefa crossfitu, stół do tenisa stołowego,
boisko wielofunkcyjne. Na terenie inwestycji
znajduje się również zbiornik retencyjny, pełniący m.in. funkcję oczka wodnego ze strefą relaksu.
Specjalnie dla najmłodszych przewidziano bezpieczny plac zabaw oraz domek z zadaszeniem.
Osiedle, które jest otoczone zielenią jest również doskonale skomunikowane z Gdynią i
Trójmiastem. Z pobliskiego przystanku autobusowego kursuje 10 linii autobusowych. Osoby, które
preferują podróż własnym samochodem, w ciągu kilku minut mogą dotrzeć do Estakady
Kwiatkowskiego umożliwiającej szybki dojazd autem nie tylko do Śródmieścia Gdyni, ale także do
obwodnicy Trójmiasta.
FUTURA PARK (przy ul. W. Jagiełły, Gdańsk)
Rozpoczęto sprzedaż 8 kolejnych lokali na
terenie inwestycji. Projekt zrealizowała
pracownia K&L.
Inwestycja położona jest wśród terenów
zielonych oraz domów wielorodzinnych.
Każde z mieszkań posiadać będzie
oddzielne wejście na poziomie parteru.
Wszystkie mieszkania są dwupoziomowe
o metrażu od 146,50 mkw. do 193,40
mkw. Ceny apartamentów kształtują się
od 579 900 zł do 779 000 zł. Do każdego z mieszkań przynależeć będzie indywidualny garaż wraz z
pomieszczeniem technicznym oraz ogródek przydomowy. Na terenie inwestycji przewidziano
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dodatkowe 2 miejsca postojowe naziemne z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
Natomiast z myślą o najmłodszych mieszkańcach na terenie inwestycji przewidziano funkcjonalny
plac zabaw.
Atutem apartamentów Futura Park jest bliskie położenie obwodnicy Trójmiasta (S6, S7) oraz
przystanku autobusowego, co zagwarantuje mieszkańcom szybki dojazd do pracy lub szkoły.

Dodatkowych informacji mediom udzielają:
Dom Development:
Beata Cioczek
M+G
Tel. +48 (22) 416 01 02, +48 508 385 432
e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl
Euro Styl:
Monika Schulz
Tel. 58 770 14 32, kom. 577 686 863
e-mail: monika.schulz@eurostyl.com.pl
*
*

*

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. Realizuje inwestycje w Warszawie, Wrocławiu
(poprzez Spółkę Dom Development Wrocław Sp. z o.o.), a od 8 czerwca 2017 r. dzięki przejęciu Spółki Euro Styl S.A., w Trójmieście
i okolicach. W ciągu 22 lat swojej działalności Grupa przekazała do użytku ponad 30 000 mieszkań w Warszawie , Wrocławiu. Z kolei
przejęta w czerwcu firma Euro Styl w ciągu blisko 11 lat działalności w segmencie mieszkaniowym przekazała klientom blisko 4 000
lokali.
Oferta produktowa Grupy Dom Development skierowana jest do klientów indywidualnych. Obejmuje ona budynki wielorodzinne
(mieszkania popularne, apartamenty o podwyższonym standardzie, apartamenty luksusowe) przy czym podstawę oferty stanowią
mieszkania popularne.
Obecnie Grupa Dom Development realizuje m.in. następujące inwestycje:
 Warszawa: Osiedle Regaty, Port Żerań, Dom na Bartyckiej, Osiedle Saska III, Klasyków Wille Miejskie, Osiedle Wilno,
Żoliborz Artystyczny, Osiedle Premium, Osiedle Moderna, Osiedle Palladium, Osiedle Forma, Osiedle Przyjaciół,
Apartamenty Park Szczęśliwicki, oraz na warszawskim Mokotowie: Apartamenty Mokotów nad Skarpą, Osiedle Cybernetyki
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Trójmiasto (poprzez Euro Styl S.A.): Osiedle Idea, Impuls 2, Spektrum, Nowy Horyzont, Scena Apartamenty, Osiedle
Cytrusowe, Osiedle Viridis, Osiedle Beauforta (Gdynia); Brama Żuław (Pruszcz Gdański)

Wrocław: Osiedle Księże Nowe, Osiedle Aura , Studio Arte.
Wśród zrealizowanych przez Grupę projektów są m.in. osiedla mieszkaniowe takie jak:

Warszawa: Żoliborz Artystyczny, Apartamenty Saska nad Jeziorem, Osiedle Pod Różami, Dom Pod Zegarem, Studio
Mokotów, Wille Lazurowa, Willa Lindego, Palladium, Akropol, Saska, Adria, Klasyków, Przy Ratuszu, Wilno, Osiedle Regaty,
Derby, Róża Wiatrów, Marina Mokotów, Akacje, Kasztanowa Aleja, Olimpia, Jeżewskiego, Bartycka, Fort Bema, Bemowo,
Króla Olbrachta, Zawiszy, Młyny Królewskie, Willa na Harfowej, apartamenty: Rezydencja Mokotów, Rezydencja Opera,
Rezydencja Opera 2, Morskie Oko, Patria, Bruna, Gdański, Grzybowska4 oraz osiedla domów jednorodzinnych: Miasteczko
Regaty, Białopole i Wille Laguna

Wrocław: We Wrocławiu Dom Development zrealizował osiedla Oaza, Aleja Piastów oraz Aura (etap I)

Trójmiasto (realizacje Euro Styl): Nowe Morskie, Osiedle Morskie, Amareno, Zielona Dolina, Oliwa Park, Osiedle nad
Potokiem, Młody Pruszcz (Pruszcz Gdański), Osiedle Nawigator, Gorczycowa 3, Apartamenty Conrada, Osiedle nad
Jeziorem, Futura Apartamenty, Osiedle Cytrusowe (Borkowo), Brama Żuraw (Pruszcz Gdański).
Dom Development S.A. we wrześniu 2017 r. powołał Fundację Dom Development City Art (FDDCA). Misją fundacji jest podnoszenie
jakości przestrzeni publicznej poprzez integrację użytkowej architektury mieszkalnej ze sztuką, a także czynny udział w promocji sztuki.
Fundacja została powołana w oparciu o projekty artystyczne, zlokalizowane na terenie osiedli mieszkaniowych zrealizowanych przez
Dom Development.
Zadaniem Fundacji Dom Development City Art jest stymulowanie debaty na temat jakości przestrzeni publicznej. Fundacja poza
współpracą z artystami i realizacją wybranych prac na terenie nowych osiedli Dom Development planuje organizację konkursów dla
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projektantów, jak również działalność badawczą i edukacyjną. Jednym z priorytetów fundacji jest również wsparcie wydarzeń, których
celem jest promocja sztuki w przestrzeni miasta.
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 57,99% 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
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