Bezpieczna przystań

Mak Dom

MAK DOM to deweloper, który wzbogacił wizerunek wielu miast Polski. Atrybutami,
które najlepiej określają dotychczasowe dokonania, są: solidność i nowoczesność.
Właśnie takie cechy pojawiają się najczęściej w opiniach dotyczących naszej firmy.
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Zdobyte dotychczas nagrody, wyróżnienia i certyfikaty, a przede wszystkim osiągnięcia
inwestycyjne, stawiają nas w jednym szeregu z liderami rynku. To sprawia, że cieszymy
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inwestycji mieszkaniowych w realizacji

Grupa Deweloperska Mak Dom

Wiarygodność i bezpieczeństwo

miast w Polsce
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Do chwili obecnej do dyspozycji naszych Klientów oddaliśmy ponad 1200 mieszkań
w Szczecinie. Za najważniejszy cel stawiamy budowę nowoczesnych osiedli
o przyjaznej dla mieszkańców i otoczenia architekturze.

WIĘCEJ NIŻ MIESZKANIE...
Realizowane inwestycje charakteryzują się przemyślanymi i funkcjonalnymi
rozkładami. Projektując mieszkania staramy się, aby wszystkie, w jak największym
stopniu, wykorzystywały naturalne oświetlenie. Naszym Klientom przekazujemy
mieszkania wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu wokół budynków.

Mak Dom – oddział Szczecin

Bezpieczna przystań od 17 lat w Szczecinie
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Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszą ofertą oraz do kontaktu.

Śródmiejskie Ogrody

Śródmiejskie Ogrody 2

Etap 1 zrealizowany
Szczecin Centrum, ulica Tenisowa
Osiedle Śródmiejskie Ogrody zlokalizowane jest blisko ścisłego Centrum
miasta, licznych przystanków komunikacji miejskiej, terenów rekreacyjnych
i sportowych, a także miejsc rozrywki. Choć blisko Centrum, Osiedle wtulone
jest w otoczenie terenów zielonych miasta przy ulicy Tenisowej.
W ofercie posiadamy gotowe mieszkania dwu i trzypokojowe, pomieszczenia
gospodarcze oraz miejsca postojowe w garażu podziemnym.

Etap 2 w realizacji
Zabudowę realizowanego etapu tworzą cztery kameralne budynki
czterokondygnacyjne. Na całość składa się 107 mieszkań. W projekcie
przygotowaliśmy kilkanaście typów lokali: od mieszkań dwupokojowych do
mieszkań czteropokojowych o dużej rozpiętości metrażu od 37 do 91 m2.
Wszystkie budynki są z windami. Wewnątrz kwartału znajduje się przestrzeń
ogólnodostępna z placem zabaw i miejscem do rekreacji. Na zewnątrz
znajdują się dodatkowe miejsca postojowe oraz ciąg komunikacyjny.
LOKALE USŁUGOWE
W tym etapie posiadamy w ofercie również lokale usługowe: 68 m2; 69 m2;
103 m2 ; 109 m2.

Blisko · Zacisznie · Komfortowo

Osiedle Pelikana
Gotowe mieszkania

Szczecin Warszewo, ulica Pelikana
Osiedle Pelikana usytuowane jest na zielonych Wzgórzach
Warszewskich z piękną panoramą na miasto oraz Jezioro
Dąbie. Położenie gwarantuje poczucie spokoju, a jednocześnie

Warszewo Przylesie

Szczecin, ulica Kalinowa/Maciejkowa
Osiedle Warszewo Przylesie posiada dogodną komunikację z Centrum

umożliwia szybki dojazd do Centrum miasta – 15 minut.
Przy Osiedlu znajdują się: plac zabaw, ścieżki rowerowe, miejsca
do biegania, blisko stąd do Puszczy Wkrzańskiej – 5 minut
rowerem.
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W ofercie posiadamy mieszkania dwu, trzy i czteropokojowe, pomieszczenia
gospodarcze oraz miejsca postojowe w garażu podziemnym.

Osiedle pachnące lasem

Osiedle
Ostoja Warzymice
Doceń otwartą przestrzeń
Warzymice k. Szczecina

Osiedle Słoneczne
Stargard

Ostoja Warzymice położona jest tuż przy granicy Szczecina. Osiedle jest
dobrze skomunikowane z Centrum, a jednocześnie posiada dogodny
wyjazd.
W pobliżu Osiedla znajdują się duże centra handlowe, w sąsiedztwie
zlokalizowany jest przystanek komunikacji miejskiej i przebiega ścieżka
rowerowa.
Zaletą Osiedla są duże przestrzenie do rekreacji i wypoczynku. W sprzedaży
jest dostępna szeroka oferta mieszkań 2, 3 i 4-pokojowych.
Do mieszkań na parterze przypisane są przydomowe ogródki w metrażach
od 20 do 150 m2. Każde mieszkanie na piętrach posiada balkon lub taras.

Osiedle Słoneczne zlokalizowane jest w południowej części Stargardu, przy
ulicy Armii Krajowej. Położenie gwarantuje poczucie spokoju, a jednocześnie
umożliwia szybki wyjazd z miasta (tylko 3 minuty od trasy S10) oraz łatwy
dojazd do Centrum – 5 minut. Za oknami są rozległe tereny zielone
zapewniające warunki do odpoczynku i relaksu na świeżym powietrzu
w bliskim kontakcie z naturą.
W ofercie mamy mieszkania 2 i 3-pokojowe o powierzchni od 43 do 62 m2.
Mieszkania na parterze mają ogródki przydomowe. Mieszkania na piętrach
posiadają duże balkony.

Nagrody i wyróżnienia
Rok 2012 to dla MAK DOM Grupa Deweloperska dwa prestiżowe wyróżnienia. Znaleźliśmy się
wśród czołowych firm deweloperskich, którym przyznano godło „Deweloper Roku 2012”. Dynamika
podejmowanych przez Zarząd działań plasuje nas również wśród najprężniej rozwijających się firm,
czego potwierdzeniem jest przyznanie nagrody „Gazela Biznesu 2012” przez dziennik „Puls Biznesu”.

Z satysfakcją informujemy, że 23 listopada 2013 roku MAK DOM został uhonorowany godłem
„Deweloper Roku 2013”.

Pakiet dodatkowych korzyści

MAK DOM Grupa Deweloperska należy do grona firm zrzeszonych w Polskim Związku Firm
Deweloperskich. Przynależność do PZFD to gwarancja bezpieczeństwa inwestycji dla naszych
Klientów. Członkostwo w Związku sprawia, że deweloper zobowiązany jest do przestrzegania
standardów zawartych w Kodeksie Dobrych Praktyk w stosunkach Klient-Deweloper. Przynależność

gwarancja bezpieczeństwa

oferta
„Mieszkania pod klucz”

rabaty dla klientów Mak Dom
od naszych Partnerów

do Polskiego Związku Firm Deweloperskich obok wielu nagród i certyfikatów potwierdza wysoką
jakość standardów zarządzania procesem realizacji inwestycji i obsługi Klientów

Osiedle Oliwkowe ul. Golisza

Osiedle Miodowe Ogrody ul. Pszczelna

Inwestycje zrealizowane
Osiedle Czcibora ul. Przyjaciół Żołnierza

Osiedle Park Brodowski ul. Mańkowskiego

Arkońska Park ul. Franciszka Gila

Osiedle Niedźwiedzia ul. Niedźwiedzia

Osiedle Warszewo Przylesie ul. Maciejkowa/Kalinowa

Dom nad Płonią ul. Weteranów

Biuro Sprzedaży Szczecin
ulica Golisza 27
71-682 Szczecin
(91) 453 54 11, (91) 424 11 66
szczecin@makdom.pl

