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Informacja prasowa: 24.07.2015 r. 

INPRO sprzedało już 50% lokali na osiedlu Chmielna Park 

Inpro SA, jeden z wiodących deweloperów na rynku trójmiejskim, sprzedał już 50 proc. 

lokali w ramach inwestycji Chmielna Park realizowanej na Wyspie Spichrzów  

w Gdańsku. Prestiżowa lokalizacja przyciąga klientów indywidualnych i biznesowych, 

którzy korzystają z oferty KUP I ZARABIAJ.  

 

Chmielna Park to idealne miejsce dla tych, którzy stawiają na komfort i jakość życia. Prestiżowe 

osiedle powstaje w atrakcyjnej lokalizacji przy ul. Chmielnej i Toruńskiej na Wyspie 

Spichrzów w Gdańsku. W pobliżu znajduje się zabytkowa starówka, a lokalizacja w centrum 

miasta zapewnia dostęp do wszelkich atrakcji i udogodnień. Deweloper kieruje swoją ofertę 

również do osób, które chcą ulokować swoje oszczędności w nieruchomości. Dla takich klientów 

Inpro proponuje zakup apartamentu z opcją KUP I ZARABIAJ z możliwością wykończenia 

pod klucz. Oferta zapewnia kompleksową obsługę apartamentu i wynajęcie go za 

pośrednictwem firm, które specjalizują się w zarządzaniu luksusowymi nieruchomościami. 
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Chmielna Park będzie kompleksem trzech budynków o nowoczesnej architekturze z górującą nad 

osiedlem 9-kondygnacyjną wieżą, w otoczeniu przyrody i zielonych terenów wzdłuż rzeki 

Motławy. Docelowo inwestycja będzie posiadła przestrzeń otwartą, z terenami zielonymi i małą 

architekturą. Wszystkie mieszkania, nawet te najmniejsze, zaprojektowano tak, by w pełni 

wykorzystać ich przestrzeń, wyposażając je w duże okna i zabudowę tarasową.  

Takie rozwiązanie pozwala na maksymalne wykorzystanie walorów widokowych mieszkań  

w kierunku Głównego Miasta. Mieszkania znajdujące się na parterze mają przynależne 

ogródki. W ramach inwestycji powstają również hale garażowe oraz piwnice i pomieszczenia  

do przechowywania wózków i rowerów. 

  

Spółka Inpro z początkiem br. rozpoczęła sprzedaż budynku C, ostatniego już etapu inwestycji, 

którego zakończenie budowy planowane jest 30.10.2016 r. Cały projekt obejmuje łącznie  

292 lokale, z czego deweloper sprzedał już 50 proc. W aktualnej ofercie pozostało  

113 mieszkań, w tym gotowe do odbioru 2 mieszkania w budynku A oraz 26 mieszkań  

w budynku B, którego zakończenie planowane jest na 30.10.2015 r. Powierzchnia mieszkań  

w inwestycji wynosi od 31,50 mkw. do 152,20 mkw. Ich cena zaczyna się od 5.900 zł 

netto za mkw. 

W ramach inwestycji Chmielna Park powstają również lokale usługowe i powierzchnie biurowe, 

których powierzchnia wynosi od 43,10 mkw. do 115 mkw. Ich ceny zaczynają się  

od 5.900 zł netto za mkw. W aktualnej ofercie pozostało 14 lokali usługowych, w tym  

2 gotowe do odbioru w budynku A oraz 4 lokale w budynku B, którego koniec budowy 

przewidziany jest w IV kw. br. Wszystkie lokale przeznaczone na usługi zostały usytuowane  

na parterach budynków, dzięki czemu posiadają wejście zewnętrzne bezpośrednio  

z poziomu chodnika. W sprzedaży znajduje się również 13 lokali w budynku B 

przeznaczonych na powierzchnie biurowe. 
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*** 

 

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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