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DEWELOPERZY/ INWESTYCJE MAK DOM 

A˝ chce si´ mieszkaç!
Mak Dom Sp. z o.o. ze Starej
Iwicznej k. Piaseczna rozpo-
czà∏ sprzeda˝ osiedla do-
mów jednorodzinnych – Re-
zydencje Baszkówka pod
Warszawà. Starannie dobra-
ne lokalizacje, ciekawa i no-
woczesna architektura, wy-
soka jakoÊç i rzetelnoÊç wy-
konawstwa, zapewni∏y firmie
naczelne miejsce w bran˝y
deweloperskiej.

Inwestycja Rezydencje
Baszkówka sk∏ada si´ z 48

domów na dzia∏kach o po-
wierzchni od 950 do 1121 m2.
W sk∏ad oferty wchodzà do-
my jednorodzinne wolnosto-
jàce, a tak˝e budynki bliênia-
cze. Ciekawe usytuowanie

zespo∏u (ko∏o Lasów Choj-
nowskich) zapewni nabyw-
com doskona∏e warunki do
mieszkania i wypoczynku.

W tym roku firma planuje
równie˝ uruchomienie kolej-
nego oddzia∏u w Poznaniu
oraz inwestycje w innych
miastach m.in. Pu∏awach,
Olsztynie, Gorzowie Wielko-
polskim. ¸àcznie Mak Dom
rozpocznie realizacj´ 15 no-
wych inwestycji na terenie
ca∏ego kraju do koƒca tego
roku.

Spó∏ka Mak Dom powsta∏a
w latach 90-tych i od poczàt-
ku zajmowa∏a si´ budownic-
twem oraz wykonawstwem
powierzchni biurowo-magazy-
nowych. Od 2000 r. firma za-
j´∏a si´ g∏ównie dzia∏alnoÊcià
deweloperskà. – Dzia∏amy na
du˝ym obszarze, na ka˝dym
rynku lokalnym sà specyficz-
ne uwarunkowania, to daje
nam pe∏niejszy obraz, jeÊli

chodzi o potrze-
by klientów
i wp∏ywa na lep-
sze dostosowa-
nie oferty – 
mówi Marek
Abramczuk, dy-
rektor handlo-
wy Mak Dom. 

Inwestycje sà
targetowane na
klientów. Przed-
si´wzi´cia (Park
Wilanowski, Re-
zydencje Jancza-
rów, osiedle do-

mów Marysieƒka, Rezydencje
Baszkówka), które z tytu∏u sa-
mej lokalizacji projektu, za-
stosowanych materia∏ów

z najwy˝szej pó∏ki czy rozwià-
zaƒ technologicznych, skiero-
wane sà do bardziej zamo -̋
nych osób. – Mamy inwesty-
cje dostosowane do potrzeb

wszystkich grup klientów.
Osiedla Fort Chrzanów, S∏o-
neczny Dom, Park Brodow-
ski, Morskie Oko cieszà si´
du˝ym powodzeniem – wyja-
Ênia dyrektor, i dodaje – Sta-
ramy si´ ∏àczyç starannoÊç
wykonania z doborem najbar-
dziej nowoczesnych materia-
∏ów, po to, ˝eby efekt finalny
dawa∏ satysfakcj´ naszym
klientom bez wzgl´du na za-
sobnoÊç ich portfela. Projek-
tujemy osiedla tak, abyÊmy
sami chcieli w nich mieszkaç.
Stosujemy nowoczesne roz-
wiàzania techniczne, wybiera-
my sprawdzone materia∏y bu-
dowlane, korzystne dla zdro-
wia i Êrodowiska. Budujemy
mieszkania ciep∏e, energoosz-
cz´dne. U˝ywamy szlachet-

nych i trwa∏ych materia∏ów
wykoƒczeniowych o wyso-
kich parametrach technicz-
nych, u˝ytkowych i estetycz-
nych – podkreÊla Marek

Abramczuk. 
Ceny miesz-

kaƒ w Warsza-
wie zaczynajà
si´ od 7 tys. z∏
brutto/m2, w lo-
kalizacjach pod-
warszawskich
od 5 tys. z∏ brut-
to/m2. Wszystkie
wiodàce banki
w segmencie
kredytów hipo-
tecznych wspó∏-

pracujà z Mak
Dom, dzi´ki cze-

mu firma jest w stanie za-
pewniç Klientom korzystniej-
sze warunki, jak równie˝
szybsze za∏atwienie wszyst-
kich formalnoÊci zwiàzanych
z kredytowaniem zakupu nie-
ruchomoÊci. 

Dzi´ki swojej wieloletniej
obecnoÊci na rynku, spó∏k´
cechuje wysoka elastycz-
noÊç w dostosowywaniu si´
do zmieniajàcych warun-
ków rynkowych. Wysoko
wykwalifikowana i doÊwiad-
czona kadra pracownicza
gwarantuje us∏ugi i produk-
ty najwy˝szej jakoÊci. 

Ma∏gorzata Rakoczy

Rezydencje Baszkówka, Baszkówka k. Piasecz-
na ul. Olszynowa

Rezydencje Baszkówka, Baszkówka k. Piaseczna
ul. Olszynowa

1. J.W. Construction Holding S.A. 146 368 2 764
2. DOM DEVELOPMENT S.A. 114 000 1 570
3. MAK DOM Sp. z o.o.

Grupa deweloperska 46 832 628
4. AGRO-MAN Sp. z o.o. 38 383 608
5. GRUPA INWESTYCYJNA HOSSA S.A. 31 794 530
6. ATAL S.A. 29 315 451
7. ACCIONA NIERUCHOMOÂCI Sp. z o.o. 28 109 403
8. EKOLAN SA 27 934 428
9. RONSON DEVELOPMENT GROUP 25 544 286

10. PRZEDSI¢BIORSTWO
US¸UGOWO-HANDLOWE
BUDNEX Sp. z o.o. 24 554 408

11. PPUH KOMBINAT
BUDOWLANY Sp. z o.o. 23 188 415

12. EDBUD SA 22 959 325
13. GEO GRUPA DEWELOPERSKA 18 389 320
14. P.B. START s.j. 17 897 386 
15. PKO INWESTYCJE Sp. z o.o. 17 207 235
16. DACH BUD Sp. z o.o. 16 725 336
17. KRAKOWSKIE KONSORCJUM

INWESTYCYJNE „KRAKOIN” Sp. z o.o. 14 836 261
18. AGENCJA INWESTYCYJNA Sp. z o.o. 13 479 211
19. ROBYG DEVELOPMENT Sp. z o.o. 12 605 122
20. PRZEDSI¢BIORSTWO US¸UG

BUDOWLANYCH I TECHNICZNYCH
MARBUD Sp. z o.o. 11 820 217

21. JKJ DEVELOPMENT s.j. 11 527 91
22. PROFIT Development S.A. 10 935 182
23. STELLAR POLSKA Sp. z o.o. 10 070 153
24. NEPTUN DEVELOPMENT Sp. z o.o. 9 954 150
25. AS BAU Sp. z o.o. 9 465 131

Nazwa firmy
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mieszkaƒ

przekazanych
w roku 2007

Ranking Deweloperów
Kolejny raz nasza redakcja przedstawia Ogólnopolski

Ranking Developerów. W zwiàzku z du˝ym zainteresowa-
niem firm developerskich rankingiem, prezentujemy zesta-
wienie, uzupe∏nione o dane nades∏ane przez kolejne firmy.
W zestawieniu typujemy 25 najwi´kszych i najbardziej dyna-
micznych reprezentantów tej bran˝y w ub. roku. Pe∏ny ran-
king znajduje si´ na www.forumbiznesu.pl.
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