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Artyku  promocyjny

Domy gotowe LIVING: 
Najlepszy czas na w asny dom
Sytuacja gospodarcza sprawi a, e Polacy marz cy o zamieszkaniu we w asnym domu 
poszukuj  mo liwo ci znacznego obni enia kosztów zakupu lub budowy. 
I w a nie dla tych osób pocz tek roku 2009 to najlepszy czas na podj cie decyzji 
o wybudowaniu domu – pojawi y si  bowiem naprawd  atrakcyjne i tanie oferty.
W tej szerokiej ofercie rynkowej zdecydowanie wyró nia si  nowa seria gotowych domów 

jednorodzinnych oferowanych przez BUDIMEX DANWOOD.

Wychodz c naprzeciw mo liwo ciom finan-

sowym i oczekiwaniom klientów BUDIMEX 

DANWOOD zaproponowa  ca kowicie now  li-

ni  projektow  domów – seri  LIVING. S  to 

domy przeznaczone dla osób ceni cych wysok

jako  za przyst pn  cen .

Oszcz dny styl i du o wiat a

BUDIMEX DANWOOD w nowej serii projekto-

wej zastosowa  swoje sprawdzone i nowoczesne 

technologie produkcji, identyczne jak przy li-

niach domów jednorodzinnych CITY oraz rezy-

dencji VISION. 

Istotnym wyró nikiem serii LIVING – w po-

równaniu z pozosta ymi projektami 

z oferty BUDIMEX DANWOOD – jest oszcz d-

no  w formie – zwarta, minimalistyczna bry a, 

bez okapów. Projekty te s  jednocze nie zgodne 

z nowoczesnymi trendami w architekturze, nad-

chodz cymi do Polski z Europy Zachodniej, które 

charakteryzuj  si  oszcz dno ci  zdobie  i detali. 

Wa n  cech  tej stylistyki s  du e przeszkle-

nia, które sprawiaj , e wn trze jest roz wietlone 

i bardziej wyraziste. Zastosowane rozwi zania 

architektoniczne pozwalaj  na znaczne ograni-

czenie kosztów u ytkowania domu. 
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Nawet na w skiej dzia ce

Osoby korzystaj ce z oferty LIVING otrzymuj

nowoczesne, przestronne i komfortowe domy, 

o niskim zapotrzebowaniu energetycznym, zbu-

dowane z ekologicznych materia ów (przede 

wszystkim z elementów drewnianych). 

Co wi cej, cena takiego domu to doskona a

alternatywa dla kupna czy nawet wynajmu 

mieszkania w mie cie. Przyk adowo: cena za 

dom o powierzchni 110 m2 wynosi jedynie 

199 800 z  (dotyczy umów podpisanych do 

ko ca kwietnia 2009 roku). Producent oferuje 

wybudowanie domu w cenie ju  od 1 821 z

za m2 w stanie deweloperskim. Oznacza to, e

miesi czna rata ewentualnego kredytu jest taka 

sama, jak miesi czna op ata za wynajem 2-po-

kojowego mieszkania w Warszawie. Dodajmy 

do tego komfort zamieszkania z dala od zgie ku 

miasta, w ród przyrody i z miejscem na w asny

ogródek!

Ogromnym atutem serii jest funkcjonalny 

rozk ad pomieszcze  domu o du ym potencjale 

do indywidualnej aran acji, w którym dobrze 

b d  si  czu y zarówno rodziny z dzie mi, m o-

de pary, jak i osoby starsze. Wymiary zewn trz-

ne domu zosta y tak dobrane, aby dom móg

stan  tak e na w skiej dzia ce. „Seria LIVING 

wychodzi naprzeciw potrzebom klientów maj -

cych stosunkowo niewielkie i bardzo w skie

dzia ki. Nasze projekty pozwalaj  na zbudowa-

nie domu ju  na powierzchni ok. 500 m2” – za-

pewnia producent. S  to budynki o powierzch-

ni od 100 do 150 m2.

Gwarancja inwestycji

Standardowo na konstrukcj  wszystkich domów 

oferowanych przez firm  BUDIMEX DANWOOD 

– równie  tych z serii LIVING – producent daje 

30 lat gwarancji. To naprawd  bardzo d ugi okres. 

Dla osób wytrwale poszukuj cych dobrych okazji 

na bezpieczn  inwestycj  jest to – bez w tpienia 

– dodatkowy argument przekonuj cy o tym, e

nadszed  czas na w asny dom. Tym bardziej, e s

to domy nowoczesne, funkcjonalne i energoosz-

cz dne – a koszty ich u ytkowania s  znacznie 

ni sze ni  w budownictwie tradycyjnym.

Wniosek mo e by  tylko jeden: obecna sytu-

acja na rynku nieruchomo ci jest doskona  oka-

zj  na inwestycj  we w asny dom, poniewa

mo na za stosunkowo mniejsze pieni dze za-

mieszka  w przestronnych i wygodnych wn -

trzach. Atrakcyjna cenowo oferta wysokiej jako ci 

domów LIVING jest doskona ym potwierdzeniem 

tendencji: zrobi o si  taniej i bardziej komforto-

wo. Technologie stosowane przez BUDIMEX 

DANWWOD pozwalaj  na uko czenie budowy 

w ci gu zaledwie kliku miesi cy, dlatego w no-

wym, niedrogim i energooszcz dnym domu b -

dzie mo na zamieszka  ju  w tym roku!

Cechy domów serii LIVING

Cena od 1 821 z  za m2 w stanie deweloperskim

Prosta i nowoczesna architektura

Funkcjonalny rozk ad pomieszcze

Konstrukcja drewniana o niskim wspó czynniku 

przenikania ciep a U=0,17 W/(m2K)

Mo liwo  zbudowania domu na ma ej i w skiej 

dzia ce ju  o powierzchni 500 m2

30-letnia gwarancja producenta

Bardzo krótki czas budowy




