
KUP DOM
WYKOŃCZONY
POD KLUCZ



33 domy szeregowe w standardzie 
deweloperskim lub "pod klucz" + 

Odbiór kluczy do końca  

Garaż i miejsce postojowe zewnętrzne
do każdego domu 

marca 2023 r. 



Wszystkie domy na osiedlu Duo Park posiadają                                                                                                   
v                          a dodatkowo przynależny

Osiedle jest                                                                                      , na terenie znajdują się dwie       v                                                     ogrodzone oraz w pełni zagospodarowane                                                         
 bramy ze szlabanami, oświetlona pieszojezdnia oraz zieleń 

                                                                                     przemyślane i funkcjonalne rozkłady
pomieszczeń,                                               ogródek. 

na częściach wspólnych.



Domy szeregowe w standardzie deweloperskim
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Dom
10A



                                                                           SILKA 
 grubości 24 cm,

                                                                                SILKA
grubości 12 cm,

                            dachówkami betonowymi,

           PCV 3 szybowe,

                      tynki

Kocioł gazowy

Parapety  

Drzwi wejściowe 

                                 brama garażowa,

Ogrodzenie 

Ogrzewanie podłogowe 

 

Ściany nośne z cegły wapienno-piaskowej

Ściany działowe z cegły wapienno-piaskowej 

Pokrycie dachu 

Okna  

Maszynowe             wewnętrzne gipsowe na mokro bez
szpachlowania, gruntowania i malowania,

                              dwubiegowy z programatorem
tygodniowym,

                     wewnętrzne postforming (bez dostawy i
montażu parapetów w drzwiach balkonowych oraz
oknach kuchennych),

                                   frontowe do budynku,

Dojazd do garażu,  

                        z siatki od strony ogródków,

                                                 w obu łazienkach.

Standard deweloperski



KUP DOM
WYKOŃCZONY
POD KLUCZ

Domy szeregowe w standardzie "pod klucz" +

Dom
16A

Salon z aneksem kuchennym



Domy szeregowe w standardzie "pod klucz" +
Salon z aneksem kuchennym

KUP DOM
WYKOŃCZONY
POD KLUCZDom

14B



Domy szeregowe w standardzie "pod klucz" +
Sypialnia

KUP DOM
WYKOŃCZONY
POD KLUCZDom

14B



Domy szeregowe w standardzie "pod klucz" +
Łazienka

KUP DOM
WYKOŃCZONY
POD KLUCZDom

14B



Sofa 3.osobowa lub wypoczynek narożny
Stolik kawowy
Szafka RTV
Dywan
Firany i zasłony
Oświetlenie sufitowe
Panele podłogowe

Standard "pod klucz" +

Meble kuchenne z oświetleniem LED

Piekarnik SAMSUNG, okap kuchenny
Lodówko – zamrażarka SAMSUNG
Płyta elektryczna SAMSUNG
Zmywarka, zlew z baterią kuchenną
Stół w jadalni z 4.krzesłami
Panele podłogowe

      oraz gniazdami elektrycznymi

KUP DOM
WYKOŃCZONY
POD KLUCZWyposażenie salonu z aneksem kuch.:



KUP DOM
WYKOŃCZONY
POD KLUCZ

Ściany i sufity szpachlowane 

Płytki gresowe
Wieszak na kurtki
Wycieraczka
Schody z okładziną drewnianą
Taras zewnętrzny

      oraz malowane

Panele podłogowe
Ściany i sufity szpachlowane oraz
malowane
Drzwi wewnętrzne białe

Standard "pod klucz" +

Przedsionek i korytarz:

Sypialnie:



Glazura oraz terakota
Ogrzewanie podłogowe
Szafki łazienkowe z blatami
Umywalka z baterią umywalkową
Stelaż WC wraz z miską WC
Ścianka prysznicowa szklana
Deszczownica prysznicowa
Lustro łazienkowe z oświetleniem
Oświetlenie sufitowe
Przyłącze wody i kanalizacji do pralki
Drzwi wewnętrzne białe
Dywanik łazienkowy

Standard "pod klucz" +
KUP DOM
WYKOŃCZONY
POD KLUCZ

Łazienki:



Wszystkie domy szeregowe wykończone 
są z najwyższą starannością 
i z wykorzystaniem wysokiej 
jakości materiałów.

Pełny standard wykończenia domów
szeregowych jest dostępny w biurze spółki
Vastbouw Polska Sp. z o.o.



5 min: 

markety spożywcze 
apteki
przystanek komunikacji 
miejskiej do centrum
szkoły
Uroczysko Kupały

10 min: 

Leroy Merlin
Marina Gocław

15 min: 

Centrum miasta
Las Arkoński 

Lokalizacja



lub                                       
 v.                       
v                  
na rok lub dłużej.

         wybrany
dom szeregowy
już teraz w cenie
890 000 zł.

Możesz nabyć
również w systemie
 

Mamy dla Ciebie trzy możliwości:

Szczegóły na następnych stronach

Kup 

wynajem z opcją
kupna.

       wynająć
w tradycyjnym
systemie,



Kup wybrany dom szeregowy już
teraz w cenie 890 000 zł.

Nasi konsultanci przygotują dla Ciebie 
 spersonalizowany harmonogram
płatności, dopasowany do Twoich potrzeb,
związanych z finansowaniem zakupu.

Umów się z nami na wizytę na budowie,
zobacz jaki dokładnie będzie widok z
Twojego okna i jaka jest okolica. Potem
zapraszamy na spotkanie w biurze, aby
dopracować szczegóły zawarcia umowy.  



Jesteś zdecydowany na zakup, 
ale nie możesz pozwolić sobie w tym
momencie na kredyt? 

Domy szeregowe Duo Park możesz nabyć
również w systemie "wynajem
z opcją kupna".

Dzięki ofercie możesz poczekać z kredytem
aż sytuacja na rynku się unormuje, a
dodatkowo zyskasz nawet do 24 000 zł
cashbacku, na poczet ceny domu.



1

ceny domu. Im większy
wkład własny, tym
niższy miesięczny
czynsz najmu.

Wpłać 15%
nowy wykończony
“pod klucz” 
dom szeregowy z
ogrodem i garażem.

Wynajmij
i korzystaj z nowego,
kompletnie
wykończonego domu.

Bez kredytów i bez ryzyka
zmiany ceny.

Mieszkaj
w czasie 24 miesięcy
czy będziesz ubiegał się
o kredyt na zakup domu.

Rozważ
 i dopełnij formalności
związane z zakupem domu,

możesz także
zrezygnować i odzyskać
wpłacone 15%.

2 3 4 5

Zdecyduj

Jak działa"wynajem z opcją kupna"? 



Wybrany dom szeregowy Duo Park
możesz również wynająć w tradycyjnym
systemie, na rok lub dłużej.

Zadzwoń lub napisz, na którym lokalu Ci
zależy, a my przedstawimy Ci pełny spis
opłat oraz wzór umowy najmu. 



Umów się na prezentację domów.
 

91 8 130 130
 

Zadzwoń w dni powszednie w godz. 08:00 – 16:30


