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Informacja prasowa: 15.07.2014 r. 

Inpro sprzedało ponad 99% domów na Osiedlu Nowiec 

Inpro SA, jeden z wiodących deweloperów na rynku trójmiejskim, sprzedał 214 domów 

na Osiedlu Nowiec. W aktualnej ofercie pozostał ostatni dom wolnostojący  

z przepięknym widokiem na las i morenowe wzgórza. 

 

Osiedle Nowiec to kompleks domów jednorodzinnych, bliźniaczych i szeregowych  

w Gdańsku Matemblowo przy ul. Dolne Młyny. Lokalizacja gwarantuje doskonały dojazd  

do centrum Gdańska, Wrzeszcza i Oliwy. Osiedle zostało zaprojektowane z myślą  

o mieszkańcach, którzy cenią aktywny wypoczynek w bliskim kontakcie z przyrodą. Domy 

znajdują się w doskonałym miejscu  przy Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, w dolinie  

Rzeki Strzyży, z przepięknym widokiem na lasy i morenowe wzgórza. Całe osiedle jest ogrodzone 

i monitorowane, deweloper zadbał również o tereny zielone, plac zabaw oraz wielofunkcyjne 

boisko. Cała inwestycja obejmuje 215 domów. W sprzedaży pozostał już tylko jeden 

wolnostojący dom. 
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Powierzchnia całkowita domu razem z garażem i tarasem wynosi 212,9 mkw. i stoi na działce  

o powierzchni 651,9 mkw. Od południowego wschodu wokół domu rozciąga się duży taras  

i przestronne okna. Całkowity koszt nieruchomości to 1.550.000 zł brutto. 

 

W aktualnej ofercie domów jednorodzinnych Inpro SA znajdują się również domy na osiedlu  

Golf Park przy jeziorze Tuchomskim oraz na osiedlu Wróbla Staw domy przy jeziorze  

Wróbla Staw.   

 

*** 

 

 

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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