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Informacja prasowa: 01.07.2014 r. 

100% sprzedanych apartamentów w inwestycji Kwartał Kamienic 

Spółka Inpro, jeden z największych trójmiejskich deweloperów, sprzedała wszystkie 

apartamenty w ramach luksusowej inwestycji Kwartał Kamienic w centrum Głównego 

Miasta Gdańsk. W sprzedaży pozostało już tylko 5 lokali użytkowych. 

 

Kwartał Kamienic to kompleks apartamentów zaprojektowany przez prof. Antoniego 

Taraszkiewicza z Pracowni Projektowej FORT. Kompleks został wybudowany w samym sercu 

Głównego Miasta w Gdańsku, przy ulicach Szerokiej, Świętojańskiej i Tandety, naprzeciw 

kościoła św. Jana. Lokalizacja zapewnia również bliskość głównych połączeń komunikacyjnych.  

Forma architektoniczna Kwartału Kamienic idealnie wkomponowuje się w otoczenie zabytkowych 

budynków. Poprzez swoją bryłę i wystrój elewacji, nawiązuje do stylu historycznej zabudowy 

miasta, a jednocześnie nie przestaje być nowoczesną w charakterze. Przypomnieniem wiekowej 

tradycji miejskiej są zachowane dwie ściany magistralne od strony ulicy Szerokiej 

wyeksponowane w lokalu usługowym, w którym aktualnie znajduje się restauracja. Kamienice 

formują zamknięty czworobok, który stanowi wewnętrzny dziedziniec z zieloną 

przestrzenią oraz fontanną Neptuna projektu polskiego rzeźbiarza i rysownika,  

Tomasza Radziewicza.  
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Dla bezpieczeństwa, obiekt wyposażony jest w biuro ochrony z zaawansowanym technologicznie 

24-godzinnym monitoringiem. Do dyspozycji mieszkańców są również udogodnienia typu:  

sala fitness, sauna, siłownia oraz bilard z pokojem wypoczynkowym. Przy projektowaniu 

kompleksu Kwartału Kamienic zadbano również o dwupoziomowy parking podziemny oraz lokale 

usługowe, w których mieszczą się m.in. restauracje, kawiarnie, biuro podróży czy bank. Całość 

przypomina paryską zabudowę Le Halles, w której nowoczesność budynków nawiązuje do 

architektury starego Paryża. 
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Powierzchnia wykończonych pod klucz apartamentów wynosi od 30 do 99 mkw.  

Łączna, mieszkalna powierzchnia użytkowa to 5.814 mkw. Kwartał Kamienic posiada 

usługę concierge, którą spółka Inpro SA przygotowała wraz z Noble Bank dla wszystkich 

klientów, którzy dokonali zakupu nieruchomości w ramach tej inwestycji. Usługa ta łączy  

w sobie funkcje assistance, prestiżowego concierge hotelowego i ekskluzywnych usług 

doradczych w jednym pakiecie. Dla osób nabywających apartament w celach inwestycyjnych 

Spółka razem z firmą Dom & House przygotowała usługę „Kup i Zarabiaj”. 

W ramach oferty inwestycji Kwartał Kamienic pozostało już tylko 5 lokali usługowych 

o powierzchniach od 58,7 mkw. do 243,9 mkw. Ich cena zaczyna się od 8.000 zł netto 

za mkw. Lokale są gotowe do odbioru. 

 

*** 

 

 

Firma Inpro powstała w 1987 roku. Jest jedną z najbardziej uznanych i liczących się firm deweloperskich 

działających na rynku trójmiejskim. W swojej ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania  

o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele 

apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. Inpro kładzie nacisk przede wszystkim na doskonałe 

lokalizacje swoich inwestycji oraz wysoką jakość wykonania, dzięki czemu od wielu lat zajmuje wysokie miejsce w 

pierwszej piątce firm deweloperskich na rynku trójmiejskim. Grupa Inpro posiada wykwalifikowaną kadrę budowlaną. 

Firma szczególną uwagę przykłada do stosowania nowoczesnych technologii oraz nowatorskich rozwiązań technicznych i 

organizacyjnych. Inpro jest również w czołówce pod względem liczby sprzedanych lokali dzięki odpowiedniemu 

dopasowaniu oferty do wymagań klientów. 

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Tauber Promotion 

 

Mariusz Skowronek 

tel. 22 833 35 02 w. 101,  

mobile: 698 612 866 

mskowronek@tauber.com.pl 
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