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HITY, RABATY, PROMOCJE:

nowe inwestycje na rynku:

Na targach mieszkaniowych tabelaofert.pl możecie Państwo
zakupić mieszkanie, dom lub wziąć kredyt w KORZYSTNYCH
warunkach. Nasi Wystawcy przygotowują specjalne promocje
dostępne wyłącznie na targach. Poniżej wybrane z nich:
APM POLAND | W dniach trwania targów czyli
4 - 5 września wszyscy klienci, którzy dokonają zakupu
domu wykończonego czyli w stanie developerskim otrzymają od firmy APM POLAND samochód osobowy marki

KREATOR DOM | OSIEDLE ROXANA, ul. Wietrzna 109
Osiedle Roxana to zespół 36 jednorodzinnych
segmentów w zabudowie bliźniaczej. Przyszli nabywcy znajdą tu lokale o powierzchni od 132,62
mkw. do 161,81 mkw. z dużymi, prywatnymi
działkami o powierzchni od 180 mkw. do 368
mkw. Wnętrza domów zaprojektowano z dużą
starannością i dbałością o komfort życia przyszłych mieszkańców. Dopełnieniem konstrukcji
są duże okna dające dobre oświetlenie wnętrz.

Volkswagen Polo, wersja pięcio drzwiowa, który to otrzymał prestiżową nagrodę „Car of the year 2010” w swojej
klasie. Jednocześnie powyższej promocji podlegają klienci, którzy nawiążą kontakt z naszą firmą na targach a zakupu domu dokonają w terminie późniejszym. Promocja
ważna do dnia 31 października. Klienci którzy zdecydują
się natomiast na wariant domu wykończonego tylko na
zewnątrz natomiast bez instalacji wewnętrznych, tynków,
wykończeń poddaszy czyli w stanie surowym wewnątrz
dający możliwość własnej aranżacji i wykonania według

RONSON DEVELOPMENT | VERDIS, ul. Sowińskiego/Szulborska; Warszawa
W pierwszym etapie projekt zakłada budowę
trzech budynków mieszkalnych ze 128 mieszkaniami, zaś całościowo osiedle Verdis obejmuje
osiem budynków i 346 mieszkań o funkcjonalnych, szytych na miarę Twoich potrzeb, rozkładach. Prosta i klasyczna struktura, idealnie
wkomponowana w otaczającą zieleń, bogactwo
okolicznych parków i przestrzeń. Mieszkania
o powierzchni od 42 do 108 mkw.

swoich upodobań materiałowych mogą liczyć na duże
upusty cenowe sięgające 12 % ceny targowej.
DOMPOL | DOM = MIESZKANIE ROZLICZENIU
– szczegóły na stoisku nr 22 (mieszkania do 40mkw. w
Warszawie lub w Płońsku). CENY SPECJALNE dla odwiedzających targi w osiedlach OSADA KAMPINOS w Starych
Grochalach oraz SYMFONIA
HTC INVEST | Promocyjna cena domów o powierzchni 175mkw. w cenie 850 000 zł.

RONSON DEVELOPMENT | SAKURA, ul. Kobłucka; Warszawa
Tu znajdziesz to, czego szukasz- naturalny odpoczynek, harmonię ciała i ducha... Łącznie na
terenie osiedla przewidziane są 4 budynki, które
będą realizowane etapowo. W pierwszym etapie
powstanie jeden budynek o XI-kondygnacjach
naziemnych i jednej kondygnacji garażu podziemnego. W budynku zostało zaprojektowanych
99 mieszkań o najbardziej poszukiwanych na
rynku metrażach od 51 mkw. do 85 mkw.

RONSON DEVELOPMENT | NATURALIS, ul. Wiślana i Fabryczna; Łomianki
„Naturalis” to nowoczesny projekt położony
w pobliżu licznych terenów zielonych w tym
Kampinoskiego Parku Krajobrazowego. Projekt będzie realizowany w czterech etapach i
przewiduje niską 3-piętrową zabudowę wraz
z halą garażową i komórkami lokatorskimi na
poziomie -1. Na działce o powierzchni 31800
mkw. łącznie przewidzianych jest 11 budynków – 500 mieszkań. W pierwszym etapie zostanie zrealizowany jeden budynek – łącznie
52 mieszkania.
ROGOWSKI DEVELOPMENT | APARTAMENTY MIŃSKA TARFO, ul. Mińska; Warszawa
Inwestycja położona jest w części dzielnicy, gdzie
niedawno zrealizowane zespoły apartamentowców komponują się z urokliwymi zabytkami
Pragi. Ciekawostką jest obecność na terenie
inwestycji najstarszej warszawskiej stacji trafo.
To piękny zabytek industrialny świadczący
o rozwoju prawobrzeżnej Warszawy został wybudowany w 1929 r. Teraz ma szanse na drugą
młodość. Mieszkania od 40 do 130 mkw.
UNIDEVELOPMENT | POINT HOUSE, ul. Rzymowskiego, Pallutha i Al. Wyścigowej – Warszawa
Point House graniczy bezpośrednio z zabytkowym Torem Wyścigów Konnych na Służewcu
(140 ha zielonej enklawy w sercu miasta), a od
zachodniej z Potokiem Służewieckim i niską
zabudową wielorodzinną. W Point House będzie
236 mieszkań o podwyższonym standardzie
wykończenia, 250 miejsc postojowych w garażu
podziemnym oraz 7 lokali usługowych. Do wyboru mieszkania od 38 do 119 mkw. (1-5 pokoi).

