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O NAS

Jesteśmy członkami zarządu

spółki deweloperskiej zajmującej

się realizacją marzeń naszych

klientów, a dokładniej budową
domów. 

 

Oferujemy na sprzedaż gotowe

domy w zabudowie bliźniaczej lub

budujemy indywidualne projekty

dla klienta do stanu

deweloperskiego. Wywodzimy się
ze śląska, gdzie budujemy od

2013 roku i postawiliśmy ponad

40 domów a teraz

postanowiliśmy rozszerzyć swoją
działalność w Poznaniu. Budujemy

przede wszystkim domy, w których

sami chcielibyśmy zamieszkać i

przy każdym projekcie

dopieszczamy najmniejsze

szczegóły, aby budynek, w naszej

opinii, był jak najbardziej bliski

ideału. Staramy się łączyć klasykę
z nowoczesnością przy

jednoczesnym zachowaniu jak

największych walorów

użytkowych.  Ten krótki poradnik

napisaliśmy po wielu prośbach

bliskich nam osób, które

poszukiwały informacji na temat

różnych elementów procesu.

Staraliśmy się nie tyle pisać
podręcznik dla inżyniera, co

odpowiedzieć na najczęściej

zadawane nam pytania. Mamy

nadzieję, że ta lektura będzie dla

czytelnika pomocna.

WSTĘP
Zamierzasz kupić lub wybudować dom? Zapewne nie jest to

łatwa decyzja. Wiążą się z nią duża odpowiedzialności i

długoletnie zobowiązania. Co zrobić, by bezpiecznie

ulokować swoje pieniądze? Ten krótki poradnik odpowie na

kilka Twoich podstawowych pytań i pomoże Ci przejść
przez początkowe trudności. Zaczynajmy!

NAJWAŻNIEJSZE
TO OTOCZYĆ SIĘ
EKSPERTAMI

Pierwszym pytaniem jakie osoba

powinna sobie zadać to czy

zamierza kupić dom, który

wybudował lub jest w trakcie

realizacji budowy przez

dewelopera, czy też zamierza

samej podjąć się tej kwestii.

Spójrzmy więc na wady i zalety

obu tych wyborów.



BUDUJĄC 
SAMEMU

1. Samemu wybierasz lokalizację (działkę). Jest

to zarazem atut jak i ciężar. Z jednej strony

możesz wybrać dokładnie tę działkę, która ze

wszystkich ofert odpowiada Ci najbardziej, a z

drugiej bardzo ciężko jest dzisiaj znaleźć
perełkę w dobrej cenie. Trzeba mocno się
postarać, żeby przed zakupem nie wyprzedził
Cię ktoś inny. Należy też zadbać o dokładne

sprawdzenie kupowanego gruntu (np. czy

księga wieczysta zawiera jakieś roszczenia

osób trzecich, czy nie jest ona postawiona w

zastaw itd. w tym procesie pomoże Ci biuro

pośrednictwa nieruchomości

i dobry notariusz). Warto przed 

zakupem wysłać na działkę 

geodetę i geologa. Ten pierwszy

sprawdzi wymiary działki

(zdziwiłbyś się jak często 

podawane w ogłoszeniu 

parametry nie są zgodne z 

rzeczywistością), a ten drugi 

sprawdzi warstwy gleby, w tym

między innymi poziom wód 

gruntowych i nośność podłoża.

 

2. Możesz dostosować projekt

swojego domu pod indywidualne potrzeby.

Indywidualny projekt tworzony od zera może

wahać się w cenie od 10zł do 40tys. zł Cóż,

architekci mają dzisiaj pełne ręce roboty, ale

jeśli ta kwota Cię odstrasza, możesz poszukać
gotowych projektów w Internecie. Są one

znacznie tańsze. Należy jednak pamiętać o kilku

istotnych kwestiach. Po pierwsze, czy miejscowy

plan zagospodarowania pozwala na

wybudowanie wybranego przez Ciebie

projektu? Po drugie, do ceny kupna projektu

należy dodać jego przystosowanie przez

wybranego  architekta, co często podwaja

początkowy koszt.

 

KUPUJĄC OD
DEWELOPERA
NIE PŁACISZ
PODATKU 
PCC

KUPUJĄC
GOTOWY

1. Należy tu rozróżnić dwie opcje zakupu.

Coraz częściej na rynku pojawiają się
osoby prywatne budujące domy na

sprzedaż. Pamiętaj, że kupując od osoby

prywatnej nie obejmuje Cię ochrona

wynikająca z ustawy deweloperskiej oraz,

że musisz do kwoty zakupu doliczyć 2%

podatku PCC. Najprawdopodobniej nie

obejmuje Cię również 5 letnia rękojmia, a

gwarancja dawana podczas sprzedaży

często jest pisana w taki sposób, że

ciężko jest z niej w  ostateczności

skorzystać. Bądź więc ostrożny! Druga

opcja to zakup od profesjonalnej firmy

specjalizującej się w  budowie domów.

Firmy  takie często przybierają  formę sp. z

o.o. lub  sp. z o.o. sp. komandytowa. Na

większe projekty  zakładane są też spółki

celowe w postaci sp.zo.o. Warto

zweryfikować takie firmy pod kątem ich

doświadczenia oraz wypytać o cały
proces współpracy. Pamiętaj, kupując od

firmy NIE PŁACISZ podatku PCC co jest

dużą oszczędnością w porównaniu z

pierwszą opcją zakupu domu od osoby

prywatnej. Podpisując umowę
deweloperską obejmuje Cię ochrona

wynikająca z ustawy deweloperskiej oraz

pięcioletnia rękojmia na wady fizyczne i

prawne. Polskie prawo dobrze opisuje

prawa i zobowiązania w tym zakresie. 

 

2. Mając już wybraną firmę i dom, który

chcesz kupić, podpisujesz kolejno umowę
przedwstępną z wpisaną kwotą do

zapłaty, a następnie umowę
deweloperską w postaci aktu 



3. Do domu należy doprowadzić odpowiednie

media. Bez nich ciężko będzie zacząć budowę,

a już na pewno nie dostanie się odbioru po

zakończeniu budowy. Jako, że proces

przyłączania niektórych mediów trwa bardzo

długo, warto od tego właśnie zacząć cały
proces.

 

4. Decydując się na budowę systemem

gospodarczym, zależy Ci na jak największej

oszczędności pieniędzy jednak w zamian musisz

poświęcić sporo czasu na organizację procesu.

Po zdobyciu pozwolenia na budowę zaczniesz

budowę.Najpierw jednak musisz znaleźć
kierownika budowy. Warto zaznaczyć w tym

miejscu, że jest to kluczowa postać w Twoim

przedsięwzięciu. To do niego będziesz się
zwracał za każdym razem z pytaniami

technicznymi, a zapewne będzie ich dużo. Obok

kierownika możesz też zatrudnić inspektora, jest

to osobna funkcja, która polega bardziej na

pilnowaniu budowy w interesie inwestora i

często bardziej angażuje się w proces budowy

niż sam kierownik. Decyzja o podjęciu

współpracy z taką osobą nie jest w żaden

sposób obowiązkowa, jednak zalecana jeśli

samemu nie masz doświadczenia w branży.

 

5. Ekipy budowlane. I tu kolejne pytanie. Firma,

która zbuduje dom do stanu deweloperskiego,

czy też osoba firma do każdego etapu?

Odpowiedź będzie zależała głównie od

założeń finansowych. Taniej będzie wybierając

pojedyncze ekipy pod każdy element budowy,

jednak wiąże się to z dodatkową ilością pracy.

Jedna ekipa od całości inwestycji będzie nieco

droższa ale weźmie na siebie wszelkie problemy

występujące po drodze. Na co zwrócić uwagę
podczas wyboru firm? Przede wszystkim zacznij

od poszukiwania firm z poleceń. Postaraj się
dowiedzieć jak najwięcej o ich poprzednich

realizacjach. Za każdym razem podpisuj

umowę, nie pozwól na to, żeby coś zostało
dogadane tylko słownie. To zawsze prowadzi do

nieporozumień. 

 

6. Materiały. Spisz sobie listę materiałów

potrzebnych do budowy domu wraz z ich 

BANK UWALNIA DANĄ KWOTĘ I
PRZELEWA DEWELOPEROWI
DOPIERO PO WERYFIKACJI PRZEZ
RZECZOZNAWCĘ, ŻE DANY ETAP
FAKTYCZNIE ZOSTAŁ
ZREALIZOWANY.

notarialnego. Notariusz pełni funkcję,która

zgodnie z prawem nie może

reprezentować interesów jednej ze stron.

Oznacza to tyle, że musi być obiektywny i

chroni obie strony przez zapisami

abuzywnymi. Masz więc pewność, że jest

on zobowiązany do bycia uczciwym dla

każdej ze stron podczas transakcji.

 

3. Jeśli deweloper posiada rachunek

powierniczy otwarty, to po każdym

zakończonym etapie budowy, przelewasz

na ten rachunek umówioną kwotę. Bank

uwalnia daną kwotę i przelewa

deweloperowi dopiero po weryfikacji

przez rzeczoznawcę, że dany etap

faktycznie został zrealizowany. Jest to

dobre zabezpieczenie przed nieuczciwymi

praktykami. Jeśli natomiast deweloper

posiada rachunek powierniczy zamknięty,

to większość kwoty(zazwyczaj 90%)

przelewasz dopiero po zakończeniu całej

budowy. Które rozwiązanie jest lepsze?

Zazwyczaj nie robi to istotnej różnicy.

Niektórym deweloperom trudniej jest

dostać rachunek otwarty, szczególnie jeśli

powzięty przez dewelopera kredyt

wymusza otwarcie rachunku zamkniętego

lub też koszty rachunku otwartego są zbyt

wysokie i deweloper decyduje się na

tańsze rozwiązanie.

 

4. Ciesz się tym jak Twój dom rośnie w

oczach! Twoim zadaniem jest

relaksowanie się i patrzenie z satysfakcją
jak powstaje Twój dom marzeń.



potrzebną ilością. Kupując gotowy projekt

nierzadko jest opcja by za dodatkową opłatą
dostać taką listę z dokładnymi wyliczeniami.

Powysyłaj do najbliższych hurtowni zapytania z

prośbą o wycenę. Dzięki porównaniu różnych

ofert nie tylko będziesz wiedział gdzie

dostaniesz najlepsze ceny, ale też na których

materiałach można jeszcze ponegocjować.

Zwróć uwagę na koszty transportu i wyładunku z

HDS (zdarza się, że hurtownia podaje niższą
cenę za materiał ale dolicza sporą kwotę za

dostawę z rozładunkiem). Co do jakości

materiałów, oczywiście raczej nie warto

oszczędzać na budowie domu, w którym

zamierza się mieszkać przez co najmniej kilka

lub kilkanaście lat jednak nie zawsze najdroższe

oznacza najlepsze. Dobrze jest na bieżąco

konsultować się z inspektorem lub kierownikiem

co do konkretnego wyboru. Budując systemem

gospodarczym zamawianie materiałów stanie

się dla Ciebie czynnością wykonywaną
codziennie. 

 

7. Zakończenie budowy jest wspaniałym

uczuciem. To jeszcze jednak nie koniec. Po

zgłoszeniu i dostarczeniu odpowiedniej

dokumentacji możesz zacząć przygodę z

wykończeniem wnętrz i aranżacją ogrodu. To

również nie lada wyzwanie pochłaniające spory

budżet i czas ale też dające niesamowitą
satysfakcję!

Jak widzisz jest tego sporo, a to dopiero

początek. Ten skrót na pewno nie przekazuje

całego procesu inwestycyjnego, jednak na

pewno zwraca uwagę na różnicę w

podejściu. Jeśli zależy Ci na maksymalnej

oszczędności pieniędzy i masz ogromny

zapas czasu to być może jesteś gotowy na

budowę systemem gospodarczym. Pamiętaj

jednak, żeby otoczyć się ekspertami i na nich

nie oszczędzać. Błędów budowlanych można

popełnić tysiące, a każdy z nich może mieć
fatalne skutki. Nie pozwól sobie wmówić, że

dana ekipa nie potrzebuje sprawdzania przez

inspektora. Profesjonalna firma sama

współpracuje z inspektorami na bieżąco

weryfikując swoje decyzje. Tylko w ten

sposób można być pewnym, że inwestycja

zostanie przeprowadzona pomyślnie. 

 

Z drugiej strony możesz zlecić budowę
firmie od A do Z lub kupić nieruchomość od

dewelopera. U niego również możesz

przystosować projekt do swoich potrzeb,

oczywiście w pewnych granicach. Tak jak

już czytałeś, jest to rozwiązanie łatwiejsze i

mniej czasochłonne, jednak w zamian za

spokój dopłacasz odpowiednią marżę
deweloperowi. 

 

To czy wolisz wybrać oszczędność
pieniędzy czy też oszczędność czasu i

bezpieczeństwo zależy już tylko od Ciebie.

Nie można dać uniwersalnej porady, które

rozwiązanie jest lepsze, ponieważ to

należy dostosować do swojej sytuacji i

indywidualnych warunków.

WIĘCEJ O
MATERIAŁACH
ZNAJDZIESZ W
DALSZEJ
CZĘŚCI
TEKSTU.



FUNDAMENTY
Płyta czy tradycyjnie bloczki? Otóż coraz bardziej modne
stają się płyty fundamentowe charakteryzujące się szybką
realizacją, brakiem potrzeby głębszych wykopów, gotowym
rozwiązaniem przygotowanym pod ogrzewanie podłogowe i
otrzymaniem idealnej końcowej powierzchni posadzki. Brzmi
dobrze? Cóż, jeszcze jedną cechą tego rozwiązania jest jego
koszt. Zazwyczaj 10% do 20% większy od tradycyjnych
fundamentów. Krytycy podnoszą również kwestię samego
tempa budowy. Otóż nie są to aż tak drastyczne różnice jak
mogłoby się zdawać i kilka dni roboczych miej spędzonych
na budowie płyty nie rekompensuje  dodatkowa kwota
inwestycji. Należy też pamiętać, że gotowa powierzchnia
płyty będąca też już ostateczną warstwą posadzki oznacza, że
przez całą budowę będą na nią zlatywały wszelkie cementy,

tynki itp. Również wysokość podparcia okien może sprawić
problem, dla przykładu okna typu HST potrzebują  co
najmniej 10cm wysokości poniżej posadzki, co należy
zaplanować przed zastosowaniem płyty fundamentowej.

SKUPMY  S IĘ  TERAZ  NA  KILKU  WYBRANYCH
ASPEKTACH ,  KTÓRE  BUDZĄ  WIELE  WĄTPL IWOŚCI
NA  FORACH  BUDOWLANYCH ,  I  KTÓRE  CZĘSTO
SPRAWIAJĄ  WIELE  KŁOPOTÓW  LUDZ IOM
BUDUJĄCYM  SWOJE  DOMY .

HYDROIZOLACJA
Warto przypilnować, aby ten element został wykonany ze szczególną starannością. Wszelkie
niedopatrzenia i błędy będą miały tragiczne skutki podczas późniejszego użytkowania domu.

Hydroizolacje należy dobrać do warunków gruntowych (dlatego wcześniej pisaliśmy o
badaniach geologicznych). Najczęściej stosowanym materiałem do izolacji fundamentów są
masy dyspersyjne nakładane warstwowo. Jeśli istnieje konieczność, to można postawić na
cięższą hydroizolację nakładaną na siatce typu Remmer mb 2k lub Botament bm92. Mają
one o wiele lepsze właściwości hydro izolacyjne i przeciwstawią się większemu ciśnieniu
wody. Warto też na połączeniu ławy i ściany fundamentowej zrobić fasetę.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ DOKONUJĄC
ISTOTNYCH WYBORÓW

01
O ile wydanie większej kwoty
podniesie jakość (stosunek jakości
do ceny) i czy jest to opłacalne

02

03
Nie oszczędzaj na istotnych
elementach. Złe wybory mszczą się
po latach

04
Każdy wybór weryfikuj z ekspertem -

najlepiej zajmującym się Twoją budową
(kierownik, inspektor)

Czas jest cenny, rezerwuj terminy z
ekipami z dużym wyprzedzeniem.



IZOLACJA TERMICZNA
Modne dzisiaj stało się wybieranie styropianów
grafitowych, które mają lepsze parametry izolacyjne.

Pytanie kluczowe brzmi, jakie mamy potrzeby? Warto
przeliczyć o ile większe wydatki na styropian przyniosą większe
oszczędności w rachunkach za ogrzewanie w przyszłości. Być
może taniej wyjdzie zakup nieco grubszego styropianu ale
tradycyjnego? Ceny na rynku ciągle fluktuują więc nie możemy
w tym miejscu podać najlepszego rozwiązania. Należy jednak z
ostrożnością podejść do chwytów marketingowych i skupić się
na najważniejszym parametrze, czyli izolacyjności termicznej
lambda. Dzięki temu z łatwością porównamy, który materiał
będzie w danej sytuacji optymalny. Izolacja dachu najczęściej
jest wykonywana wełną mineralną. Od jakości wełny zależą
nasze późniejsze oszczędności w rachunkach za ogrzewanie.

Należy dopilnować aby nie było żadnych mostków 

 termicznych. Coraz częściej stosuje się również izolację pianką
PUR, jednak jest to wciąż rozwiązanie sporo droższe.

DACH
Zacznijmy od dachówki. To istotny element z wielu
względów, który przede wszystkim jest bardzo
eksponowany i widoczny z zewnątrz. Dachówka
musi być trwała i wysokiej jakości, dlatego warto
stosować produkty od znanych producentów
dających długoletnią gwarancję. Nie można tez
powiedzieć, że każda dachówka ceramiczna jest
lepsza od betonowej. Wśród tych dwóch kategorii
znajdziemy całą masę produktów o ogromnym
zróżnicowaniu jakościowym. Tania dachówka
ceramiczna może pajączkować przez co zacznie
wchodzić w nią woda i w konsekwencji dachówki
będą ”łyżeczkować”. Tania dachówka betonowa
będzie miała chropowatą warstwę, w którą będzie
wchodzić brud i zanieczyszczenia w tym mech.

Obojętnie czy wybór padnie na dachówkę
ceramiczną, czy też betonową, nie należy kierować
się tutaj tylko ceną. Najlepiej skonsultować wybór z
inspektorem i poznać wszystkie wady i zalety
konkretnych wyrobów i wybrać ten o najlepszym
stosunku jakości do ceny.

OKNA,DRZWI I
BRAMY
Dzisiaj montuje się już tylko okna trzy
szybowe. Posiadają one lepsze parametry
od montowanych kiedyś dwu szybowych.

Istotnym elementem podczas wyboru
okien jest rama. To przez nią przechodzi
bardzo dużo ciepła. Zazwyczaj więcej
komór oznacza lepszą izolacyjność, chociaż
to nie zawsze ma miejsce. Oprócz samego
wyboru stolarki kluczową kwestią jest jej
montaż. Można zastosować tak zwany
ciepły montaż między innymi dzięki
gotowym profilom montażowym z
wypełnieniem. Wybór drzwi i bram jest w
tym momencie ogromny tak jak różnica
cen w ofertach producentów. Naszym
zdaniem warto tutaj zdać się na znane
marki, wysoko oceniane w branży.



STROP
Jeśli konstrukcja na to pozwala, najlepiej wybrać jak
najprostszy. Znane rozwiązania typu Teriva są stosowane
powszechnie i żadna ekipa nie powinna mieć problemu z
jego montażem. Im bardziej skomplikowana konstrukcja i
rozwiązanie tym większe wyzwanie oraz nierzadko dłuższy
czas oczekiwania w fabryce (w niektórych przypadkach nawet
do kilku miesięcy).

ŚCIANY
Wybór materiału zależy od oczekiwań inwestora. Najczęstszym
wyborem jest pustak ceramiczny lub silikat. Ten pierwszy ma
zazwyczaj nieco gorsze parametry termiczne i akustyczne. Jest jednak
tańszy i układany na cemencie.  Wśród dostępnych pustaków można
znaleźć spore rozbieżności cenowe, warto zasięgnąć opinii eksperta.

Wypalane na szybko pustaki mogą cechować się dużą kruchością i
nierównościami.  My polecamy stosować sprawdzone marki. Silikat
może w porównaniu posiadać nieco lepsze parametry, jednak jest
murowany na kleju, który wymaga większej wprawy od wykonawcy i
nie każdy się takiego wyzwania podejmuje. Należy pamiętać aby na
bieżąco sprawdzać czy ściany są murowane równo. Każde odchylenie
będzie nas później kosztowało podczas wyrównywania tynkami.

TYNKI
To tutaj musimy bardzo dokładnie sprawdzić jakość wykonania. Odchylenia od norm nieraz są
bardzo duże, co okazuje się dopiero po montażu listew podłogowych lub zakupie mebli. Warto więc
poprosić inspektora o dokładne sprawdzenie powierzchni tynków i zapraszać ekipy na poprawki aż
do skutku jednak bądźmy też rozsądni. Jeśli elektroniczny pomiar pokazuje kąt 89,4 stopni to
zapewne możemy uznać jakość wykonania za wysoką.

BĄDŹ SKRUPULATNY
I NIE OSZCZĘDZAJ NA
WYBORZE TANICH
EKIP I MATERIAŁÓW

BĄDŹ ROZSĄDNY, W
PRAKTYCE BUDOWLANEJ
DOPUSZCZALNE SĄ
ODSTĘPSTWA OD IDEAŁU
JEŚLI MIESZCZĄ SIĘ ONE
W NORMACH.



OGRZEWANIE
Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest piec gazowy. Dokonując wyboru
pieca musimy zdecydować między piecem jednofunkcyjnym z zasobnikiem
lub piecem dwu funkcyjnym bez zasobnika. Wybór ten jest kwestią bardzo
indywidualną. My w tym miejscu możemy jedynie zwrócić uwagę na
podawaną przez producenta gwarancją i jej warunkami. Warto się w nie
wczytać i również wziąć to pod uwagę podczas zakupu. Ogrzewanie
podłogowe staje się modnym rozwiązaniem. Stosuje się je na parterze oraz w
łazience na piętrze. Dlaczego nie w pokojach na piętrze? Otóż przyjmuje się,

że ciepło podłogi unosi kurz, który podczas gdy śpimy (mając głowę
stosunkowo nisko w porównaniu do innych czynności) wdychamy, a  więc nie
jest to zjawisko pożądane. Dlatego w pokojach sypialnianych raczej stosuje
się  ogrzewanie grzejnikami.

ELEWACJA ZEWNĘTRZNA
Do wyboru mamy kilka rodzajów tynków elewacyjnych. Często
stosowanym jest tynk mineralny. Cechuje się niską ceną i dużą
dostępnością jednak jest stosunkowo mało odporny na
zabrudzenia i zazielenienia.  Istnieją firmy na rynku opisujące
ich produkt jako odporny na pleśnie, algi itp. jednak są na rynku
wyroby o wyższej odporności na takowe. Tynkiem wyższej
jakości jest chociażby tynk silikonowy. Z zasady jest o wiele
bardziej odporny na wszelkiego rodzaju zabrudzenia i
zazieleniania oraz można go oczyszczać wodą pod ciśnieniem.

Niestety wyższa jakość przychodzi również z wyższą ceną.

WENTYLACJA
To bardzo ważna aczkolwiek często pomijana kwestia podczas dyskusji o budowie domu.

Wentylacja grawitacyjna powinna być wystarczająca dla większości zapotrzebowań. W łazienkach
otwór wentylacyjny powinien być w jak najdalszym punkcie od drzwi, podobnie w garażu. W kuchni
zwróćmy uwagę aby mieć dwa osobne kominy wentylacyjne, jeden obowiązkowy do wentylacji
pomieszczenia, a drugi opcjonalny pod okap. Unikajmy prowadzenia przewodów wentylacyjnych w
poziomie (to zmniejsza przepływ powietrza). Jeśli planujesz budowę kominka na drewno, pamiętaj o
doprowadzeniu czerpni, czyli rury doprowadzającej powietrze z zewnątrz domu.

PODJAZD,TARAS, CHODNIK
Przede wszystkim kostka brukowa pod podjazd winna być o wysokości co najmniej 8 cm, podczas
gdy pod przejścia piesze wystarczy jedynie 6 cm. Aby nasz podjazd i taras był długotrwały należy
zadbać o dobre przygotowanie podłoża. Są różne metody stosowane podczas wykonywania tego
elementu, którą wybrać należy w konsultacji z inspektorem i dobrać pod indywidualne potrzeby.

Jeśli na podjeździe regularnie będzie stawał traktor lub cięższe pojazdy to podłoże powinno
być odpowiednio pod ten ciężar dobrane.



PODSUMOWANIE
To tylko kilka małych porad, które mogliśmy Ci dać, aby wprowadzić Cię w tajniki procesu budowy
domu. Mamy nadzieję, że te wybrane przez nas zespół informacje będą dla Ciebie pomocne.

Trzymamy kciuki z całych sił, abyś niebawem cieszył się swoim nowym pięknym domem marzeń.

 

Kto wie, być może Twoje marzenie będziemy mogli realizować razem! Powodzenia.

Planujesz budowę lub zakup domu w

Poznaniu i okolicy?

 

Zadzwoń do nas już teraz lub

zapoznaj się z naszą aktualną ofertą

na www.dathouse.pl

 

Budujemy pod klienta

indywidualnego zajmując się całym

procesem inwestycyjnym od A do Z. 

 

Z nami to banalnie proste!

Dathouse sp. z o.o.

nip 7792453323
biuro@dathouse.pl

tel. 727 92 89 89
tel. 696 604 260


