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Luksus w zwykłej cenie
Atrakcyjna oferta i solidna jakość wykonania stawiają PRES w czołówce kujawsko-pomorskich firm deweloperskich

- Budujemy i sprzedajemy mieszkania na terenie Torunia oraz Bydgoszczy. Jesteśmy firmą rodzinną i
właśnie to doświadczenie, zarówno
ojca, jak i całego zespołu, jest wciąż
wykorzystywane przez nas w działalności inwestycyjnej i deweloperskiej.
Dostrzegamy wciąż zmieniający
się rynek oraz rosnące wymagania
klientów i potrafimy elastycznie się
do nich dostosować. PRES konkuruje jakością, standardem wykończenia
i ceną, a naszym głównym celem jest
dbałość o klienta i partnera inwestycyjnego. Aktualne i przyszłe inwestycje to głównie osiedla mieszkaniowe

Tu można mieszkać
Zbudowana w Bydgoszczy Rezydencja Metropolis to mieszkania i
apartamenty o bardzo dokładnie
przemyślanych funkcjach oraz zróżnicowanych formach przestrzennych. Projektanci zadbali o spójne
wkomponowanie budynku w istniejące otoczenie. Harmonia z otaczającą przyrodą to element wyróżniający
Rezydencję Metropolis.
Miejska Przystań to zespół dwóch
budynków wielorodzinnych przy ul.
Dąbrowa 17-21 w Bydgoszczy. W
budynkach znajduje się łącznie 108
lokali mieszkalnych. Pierwszy budynek ma wysokość pięć i sześć kondygnacji nadziemnych. Składa się z
pięciu klatek schodowych wyposażonych w windy i znajduje się w nim
96 mieszkań o powierzchniach od 30
do 84 m kw. Miejska Przystań zlokalizowana jest na Glinkach, na skraju
Puszczy Bydgoskiej.

Co mówią mieszkańcy?
- Kupiliśmy mieszkanie od firmy
Pres przede wszystkim ze względu
na lokalizację. Dzieci mają blisko do

szkoły, przedszkola zaś my dorośli do
pracy. W okolicy mieszkają też nasi
rodzice. Kolejnym istotnym kryterium wyboru mieszkania była cena,
która według nas była atrakcyjna.
Układ mieszkania spełnia nasze
oczekiwania a współpraca z developerem układa się nieźle. Obsługa w
punkcie sprzedaży w Bydgoszczy jest
fachowa i kompetentna – powiedział
Leszek Welik.
- Moje poszukiwania odpowiedniego mieszkania i okolicy trwały
dość długo. Trafiłam do Państwa
przypadkiem, korzystając z uprzejmości p. Magdy (doradca klienta w
PRES– przypis redakcji), która pokazała mi pierwsze mieszkanie już
wiedziałam, że to musi być właśnie
ten lokal i to miejsce. Dodatkowym
atutem mojego wyboru była niewątpliwie cena oraz kompleksowa i
profesjonalna obsługa – podkreśliła
Danka Szymańska.

Budownictwo jest sztuką
W Toruniu PRES może pochwalić
się Osiedlem Sztuk Pięknych. Inwestycja ta jest realizowana w ramach
konsorcjum: Marbud, Nesta i PRES.
Promocja i sprzedaż prowadzona jest
w siedzibie spółki Marbud. Osiedle
Sztuk Pięknych będzie prawdziwą
perłą mieszkaniową Torunia. Nowoczesne budynki o różnorodnym
charakterze zabudowy budowane

są między ulicami Broniewskiego i
Fałata, niedaleko centrum miasta,
w miejscu bardzo dogodnym pod
względem komunikacyjnym.

Harmonia i wygoda
Nietypowe pomysły, nowoczesne
rozwiązania oraz pasja budowania
stawia PRES w czołówce deweloperów działających na terenie Bydgoszczy i Torunia. Siłą firmy jest
lojalność, terminowość, gwarancja
wysokiego standardu wykończenia,
solidność oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Ciekawa
architektura i nietuzinkowe projekty wpisują się w misję firmy, stając
się źródłem jej sukcesów i uznania
klientów oraz kontrahentów. Budynki: Metropolis, Miejskiej Przystani
czy Osiedla Sztuk Pięknych dają
poczucie harmonii i wygody, a przy
tym posiadają wysoki standard wykonania. Warto również wiedzieć,
że PRES również znają kibice. Firma
sponsoruje sport, między innymi
żużlowców Polonii Bydgoszcz.

Zgodnie z potrzebami
- Naszym klientom pomagamy w
uzyskaniu kredytu. Do końca roku
można jeszcze zrealizować marzenie
o własnym mieszkaniu, korzystając z
kredytu „Rodzina na swoim”. Warto

z niego skorzystać. Chcę dopowiedzieć, że nasza firma dopasowuje się
do sytuacji panującej na rynku. Tak
realizowana jest inwestycja Miejska
Przystań - dostosowana do potrzeb
potencjalnych mieszkańców. W ofercie mamy mieszkania kompaktowe,
w których np. na około 50 metrach
kwadratowych aranżujemy trzy
pokoje. Wszystko zgodnie z zapotrzebowaniem klientów. Jesteśmy
otwarci – w fazie wstępnej możemy
zmieniać rozkład mieszkania, zgodnie z sugestiami klienta. Zachęcamy wszystkich nabywców do ścisłej
współpracy z nami. Zaznaczam, że te
zmiany odbywają się bezkosztowo –
podkreśla Magdalena Grzecznowska
z działu marketingu PRES.

Przymiarka we wrześniu
PRES oddaje mieszkania w stanie
deweloperskim, pozostawiając klientom najważniejsze decyzje dotyczące
wystroju wnętrza. We wrześniu zorganizowane zostaną „Dni otwarte”,
podczas których klienci będą mogli
zobaczyć pokazowe, kompletnie
urządzone mieszkania. Będzie wówczas okazja by „przymierzyć się” do
swoich czterech kątów. Warto się
przekonać się, jak można zagospodarować małe metraże i funkcjonalnie
urządzić dwupokojowe mieszkanie
na 31 – 40 metrów kwadratowych.
(jo)
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Firma rodzinna

na terenie naszego województwa –
mówi Paweł Burdach, prezes firmy
PRES z 10-letnim doświadczeniem
wyniesionym z Budleksu.

exp dod

P

RES mając za sobą wieloletnie
doświadczenie oraz wiedzę, z
powodzeniem oferuje funkcjonalne i bardzo dobrze wyposażone mieszkania w konkurencyjnej
cenie.
W przypadku tej firmy hasło przewodnie "Luksusowe mieszkania w
standardowej cenie” nie jest czczym
sloganem. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że filarem i liderem firmy
jest Stefan Burdach, którego ponad
35-letnie doświadczenie w budownictwie procentuje i dodaje firmie
splendoru. Przypomnijmy, że Stefan
Burdach przez 20 lat pełnił w spółce
Budlex funkcję członka zarządu do
spraw technicznych.
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