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Lokalizacja i otoczenie

B L ISK O ŚĆ NAT U R Y
M
ieszkania w zespole
Mieszkania Katowice,
to doskonały zakup dla
osób ceniących bliskość
natury.

Mieszkania są położone w
południowej dzielnicy
miasta Katowice-Podlesiu
przy ul. Pomorskiego. Jest
to miejsce zapewniające
spokój i umożliwiające bliski
kontakt z przyrodą. W
sąsiedztwie znajdują się
nowe domy w niskiej
zabudowie jednorodzinnej,
otoczone piękną zielenią.

2

Dzielnica ta jest bezpieczna,
spokojna i jednocześnie
bardzo dobrze skomunikowana z głównymi
trasami Górnego Śląska.
Dojazd do/z centrum
Katowic trwa tylko ok.
20 min. Bardzo dobry i
szybki dojazd do/z Tychów i
Mikołowa.
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Twoje bezpieczeństwo

Systemy bezpieczeństwa

B EZPIEC ZE Ń ST WO

Od razu po podpisaniu umowy kupna stajesz się właścicielem mieszkania. Twoje
bezpieczeństwo gwarantują nowoczesne
systemy bezpieczeństwa.

3

1

2

3

4

5

Dlaczego tak tanio?

ISTNIEJĄ PRZYNAJMNIEJ TRZY POWODY, DLA KTÓRYCH
MIESZKANIA W ZESPOLE MIESZKANIA KATOWICE MOŻNA
OKREŚLIĆ JAKO TANIE

W

iększość deweloperów finansuje zakup gruntu oraz
budowę domów, korzystając z kredytów bankowych,
od których muszą płacić wysokie odsetki. Odsetki za cały
okres trwania inwestycji wynoszą one nawet od kilkunastu
do kilkudziesięciu procent ostatecznej ceny sprzedawanego
domu.

Jako jedni z nielicznych kupujemy grunty oraz finansujemy
budowy domów tylko i wyłącznie ze środków własnych (bez
wykorzystania kredytów), dzięki czemu nie musimy płacić
nikomu żadnych odsetek, a domy przez nas sprzedawane
mogą być od kilkunastu do kilkudziesięciu procent tańsze od
domów budowanych na kredyt.

K

ażdy deweloper, aby wybudować domy, musi najpierw
kupić teren pod ich budowę. Przygotowanie terenu
pod względem formalnoprawnym trwa od roku do trzech
lat. Czas ten potrzebny jest na uzyskanie warunków
zabudowy, wykonanie wszystkich projektów, uzyskanie
pozwoleń na budowę oraz dokonanie podziału gruntu na
działki budowlane. Ponieważ proces ten jest długotrwały
i skomplikowany, większość firm kupuje „gotowe” grunty
budowlane, tzn. takie, dla których sprzedający przygotował
wszelkie dokumentacje projektowe i uzyskał prawomocne
pozwolenie na budowę.

4

D

zieje się tak dlatego, ponieważ większość deweloperów
kupuje grunty na kredyt bankowy, a banki w większości przypadków nie udzielają kredytów na grunty, które nie
posiadają przygotowanej kompletnej dokumentacji i pozwolenia na budowę. Banki nie chcą ponosić takiego ryzyka, że deweloper nie uzyska pozwolenia na budowę i nie
będzie mógł rozpocząć budowy oraz sprzedaży domów, a
tym samym nie będzie miał środków, aby spłacać kredyt.
Gdyby nawet bank udzielił kredytu na grunt nieposiadający
pozwolenia na budowę, to deweloper musiałby płacić odsetki przez czas, w którym załatwiałby wszelkie formalności urzędowe. Dlatego deweloperzy najczęściej kupują „gotowe” grunty budowlane, które są jednak o wiele droższe
od gruntów nieprzygotowanych do szybkiego rozpoczęcia
budowy. Dużo wyższa cena zakupu takiego gruntu budowlanego bardzo podnosi koszt każdego domu.
W naszym przypadku taka sytuacja nie występuje, ponieważ
nasza firma kupuje tylko grunty bez projektów i pozwoleń
na budowę, które są dużo tańsze, samodzielnie załatwiamy
też wszystkie formalności i uzyskujemy pozwolenia na
budowę. Możemy tak zrobić dlatego, że kupujemy grunty
za gotówkę tzn. bez korzystania z kredytów bankowych.
Pomaga nam w tym także duże doświadczenie, które
zdobyliśmy, przygotowując przez osiem lat tereny pod
budowę dla innych deweloperów. Dzięki temu domy przez
nas sprzedawane są dużo tańsze.

N

iestety, na rynku często funkcjonują firmy, które chcą
zarobić zbyt dużo.

T

ani dom to nie tylko dom tani w zakupie. O tym, czy dom
jest tani, decydują również koszty jego utrzymania. Na
pewno zgodzisz się z dwiema zasadami: „tanio nie zawsze
znaczy tanio” i „drogo nie zawsze znaczy dobrze”. Stosowanie każdej z tych zasad, zarówno w życiu, jak i podczas
budowy domu nie jest żadną sztuką. Prawdziwą trudnością
jest zastosowanie tych zasad jednocześnie, do tego poprawnie. Niewiele osób i firm potrafi tego dokonać.
Możemy z całą pewnością powiedzieć, że potrafimy to zrobić
w 100%, o czym na własne oczy przekonasz się podczas
oglądania domu pokazowego.

Widok parteru
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Widok piętra
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Kupić ten czy inny?

P

oniżej przedstawiamy zalety i wady różnych technologii oraz materiałów stosowanych
w budowie domów, abyś mógł dokonać świadomego wyboru i podjąć dobrą decyzję, jaki
dom wybrać. Znajdziesz tutaj także obiektywne zestawienie zalet i wad budowy domu we
własnym zakresie, tzw. systemem gospodarczym, w porównaniu do zakupu nowego domu
od dewelopera.

P

rawdziwy dom, to dom z ceramiki. Wiedzieli to już nasi dziadkowie i do dziś nic się nie
zmieniło ani szybko się nie zmieni. Kamienice, które stoją ponad sto lat, są budowane
właśnie z ceramiki (z cegły). Technologia budowy z materiałów ceramicznych zmieniła się
dziś tylko tyle, że elementy są większe i porowate, co znacznie poprawia ich parametry izolacyjne. Dom z porowatych materiałów ceramicznych to dom zdrowy, bezpieczny i energooszczędny.Wszelkie inne technologie budowlane nie powstały po to, aby mieszkało się lepiej
i zdrowiej lecz po to, aby firmy je produkujące mogły zautomatyzować produkcję i zwiększyć
swoje zyski. Nie trzeba być ekspertem, aby wiedzieć, że przeżywające w latach osiemdziesiątych swoją „świetność” azbest i gazobeton nie były materiałami zdrowymi.   Teraz natomiast lekko zmodyfikowany technologicznie i odbarwiony gazobeton, zwany betonem
komórkowym (który kiedyś miał kolor fioletowy), przedstawia się nam jako świetny i ekologiczny materiał budowlany. Jego popularność wynika jednak głównie z ogromnej reklamy
i promocji prowadzonej przez producentów. Pomimo że gazobeton ma stosunkowo niski
koszt produkcji, próbuje nam się go sprzedać jako drogi materiał budowlany.
Ściany w naszych domach powstają z połączenia tradycyjnego materiału ceramicznego z
innowacyjnym systemem budowy. Są zbudowane z oryginalnych ceramicznych pustaków
poryzowanych Porotherm firmy Wienerberger, które są bardzo „ciepłe”. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego systemu DRYFIX, ściany nie posiadają spoin wykonanych z zaprawy czy
kleju, co sprawia, że cała ściana ma taki sam współczynnik przenikania ciepła (nie występują tzw. mostki cieplne), co mocno wpływa na obniżenie kosztów ogrzewania domu. Tak
zbudowane ściany „oddychają”, zapewniając odpowiedni poziom wilgotności w pomieszczeniach.

D

obry dach, to dach pokryty dachówką. Istnieje wiele materiałów, które są stosowane do
pokryć dachowych. Są to najczęściej blacha i papa. Papa, która nazywana jest gontem
bitumicznym, produkowana jest w wielu kolorach i wzorach, aby jak najbardziej przypominała dachówkę, ale nic nie zmieni tego, że jest to po prostu papa.

K

olejną imitacją dachówki jest blacha, która produkowana jest w tak różnorodnych
wzorach, że czasem trudno odróżnić ją od dachówki. Aby wywołać większe zaufanie
u klientów, nazywana jest przez producentów blachodachówką, co jest bardzo dużym
nadużyciem. Mimo stosowania wymyślnych nazw i kształtów, jest to nadal tylko zwykła
blacha. Często po kilku latach pokrywa się rdzą, jest przykręcana wkrętami, które również
często rdzewieją. Tak wykonany dach, oprócz tego, że wymaga malowania co kilka lat,
posiada bardzo niekorzystne właściwości termiczne i akustyczne. Padający deszcz głośno
dudni o blachę, co uniemożliwia spokojny sen. Poza tym blacha w przeciwieństwie do
dachówki bardzo szybko nagrzewa się i chłodzi, przez co nie spełnia funkcji bufora cieplnego.
Dachówka, która nagrzeje się w dzień od słońca, wieczorem w chłodniejsze dni oddaje ciepło
i pozwala na zaoszczędzenie sporych kwot na ogrzewaniu wiosną i jesienią.
Nasze domy posiadają dachy wykonane z oryginalnej dachówki firmy BRASS, na którą producent udziela aż 30-letniej gwarancji.

O

kna to bardzo ważny element domu. Producenci okien prześcigają się w wieloszybowych
oknach i profilach, tłumacząc klientom, że takie okna lepiej zatrzymują ciepło i żądają
za to wysokich cen. Jednak to, że takie okna lepiej zatrzymują ciepło, to tylko półprawda.
Oczywiście prawdą jest, że lepiej zatrzymują ciepło, ale nie tylko to, które próbuje się
wydostać zimą z domu, ale także ciepło słoneczne, które próbuje się dostać wiosną i jesienią
do wewnątrz domu. Takie okno działa jak ścianka termosu, gdy wlejemy do termosu ciepłą
herbatę, termos długo utrzymuje ciepło, ale gdy zamiast herbaty wrzucimy do niego
kostki lodu, to pomimo ogrzewania termosu od zewnątrz kostki lodu w środku długo
się nie roztopią, ponieważ nie dotrze do nich ciepło z zewnątrz. I na tym właśnie polega
problem bardzo drogich, wieloszybowych i wielokomorowych okien. W chłodnym okresie,
tzn. wiosną i jesienią, nie wpuszczają ciepła słonecznego do domu, sprawiając, że przez
całe popołudnie i noc w domu musi pracować ogrzewanie, a my ponosimy niepotrzebne
koszty. W Polsce większość dni i wieczorów jest chłodnych, tzn. temperatura spada poniżej
21 stopni, więc gdybyśmy nie wykorzystali do ogrzewania domu energii ciepła słonecznego,
to musielibyśmy go ogrzewać nie przez 6, ale aż przez 9 miesięcy. Zapłacenie dużej ceny za
okna zamiast zmniejszyć koszty ogrzewania tylko by je zwiększyło.
Okna w naszych domach zostały tak dobrane, aby zapewnić wystarczająco dobrą izolacyjność w zimie oraz aby wykorzystać ciepło słoneczne wiosną i jesienią. Dzięki temu sezon grzewczy ograniczony jest do minimum, co przekłada się na niższe koszty ogrzewania
domu.
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Dom i ogród
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Wspólny wieczór przy kominku pobudzi zmysły i pozwoli cieszyć się pełnią życia
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Kupić gotowy dom czy budować samemu?

M
A

ożliwe, że Ciebie także dręczy to pytanie. Na nie jest w zasadzie jedna odpowiedź: Nie
opłaca się budować samemu, ale opłaca się wykończyć dom we własnym zakresie.

by wybudować dom, oprócz dużej wiedzy i ogromnej ilości czasu trzeba mieć mnóstwo
cierpliwości, aby załatwić wszelkie formalności i wytrzymać nerwowo cały proces budowy. Znalezienie dobrej firmy budowlanej graniczy z cudem, ponieważ prawdziwi fachowcy
zawsze mają pracę, budują przez cały rok domy oraz mieszkania dla dużych firm i nie czekają na pojedyncze zlecenia od indywidualnych inwestorów. Dla takich inwestorów często
budują domy firmy typu „złota rączka”, a jak wiadomo nawet klej, który jest do wszystkiego,
nie sklei dobrze niczego.

Błędne jest podejście, że deweloper chce na mnie zarobić. Oczywiście, że każda firma buduje po to, aby zarobić, lecz wcale nie musi odbywać się to kosztem klienta. Deweloper zarabia głównie na dużo niższym koszcie zakupu terenów pod budowę, dużo niższych cenach
materiałów budowlanych oraz na niższych kosztach robocizny.  Natomiast jak najbardziej
opłaca się wykańczać dom we własnym zakresie. Jest to po pierwsze bardzo proste, bo
prawie każdy robił kiedyś jakiś remont, np. w mieszkaniu. Po drugie samodzielnie można
kupować materiały wykończeniowe w licznych promocjach, które są dla deweloperów niedostępne z z powodu ograniczonych ilości, co dewelopera nie satysfakcjonuje.

D

ecyzję, w jakim domu będziesz mieszkać i z jakich materiałów będzie on zbudowany,
musisz podjąć samodzielnie. Jeśli wybierzesz najlepsze materiały, najwyższą jakość
oraz zdrowy i bezpieczny dom, a chciałbyś uzyskać to w niskiej cenie – serdecznie zapraszamy. Z całą pewnością najlepszą rekomendacją dla naszych domów jest to, że po zakończeniu budowy w jednym z domów będą mieszkały osoby nią zarządzające.
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O
1

prócz tego istnieje co najmniej kilka ważnych powodów, dla których zakup gotowego
domu jest tańszy od samodzielnej budowy.

Zakup działki – samodzielny zakup działki i jej uzbrojenie wychodzi znacznie drożej niż
kupno domu z działką ponieważ musiałbyś ponieść samodzielnie wszystkie wysokie
koszty uzbrojenia działki, które w przypadku deweloperów rozkładają się na kilka lub kilkanaście domów. Poza tym deweloperzy kupują większe tereny po „cenach hurtowych”, a
zakup pojedynczej działki zawsze będzie droższy.

2

VAT 8% – budując samodzielnie, za większość materiałów musiałbyś zapłacić VAT w wysokości 23%, czyli aż o 15% więcej. Często także musiałbyś zapłacić już na początku 23%
podatku VAT w cenie kupowanej samodzielnie działki.     

3

Rabaty dla deweloperów – firmy budujące kilka lub kilkanaście domów najczęściej kupują materiały budowlane bezpośrednio u producentów, tzn. bez pośredników, dzięki
czemu uzyskują duże rabaty i tym samym niższe ceny zakupu. Dzięki temu płacą za materiały najlepszej jakości dużo niższe ceny niż osoby indywidualne za materiały niskiej jakości.

4

Znasz jakość – zobaczysz ją nawet gołym okiem przed zakupem domu i będziesz mógł
zdecydować, czy kupić czy nie, podczas gdy w przypadku samodzielnej budowy najpewniej popełnisz bardzo wiele błędów wynikających z braku doświadczenia. Jakość wykonanych prac poznasz i będziesz mógł ocenić dopiero po ich zakończeniu, lecz na rezygnację z
budowy będzie już za późno.

5

Znasz całkowite koszty – nic Cię nie zaskoczy i nic więcej Ci nie dojdzie, po prostu wszystko odbędzie się bez żadnych nieplanowanych wydatków.

Obejrzysz ulubiony serial lub mecz, odprężając się jednocześnie
po całym dniu w wannie z masażem wodnym - również zimą

Rodzinny posiłek lub impreza ze znajomymi na świeżym
powietrzu pozwolą Ci poczuć się na prawdę doskonale

W czasie gdy Ty będziesz odpoczywać, Twoje dziecko będzie bezpiecznie się bawić

Bez chodzenia po schodach i zawsze blisko
12

Baśniowa kraina Twojej pociechy, wiemy, że chcesz dać dziecku to, co najlepsze
Dużo miejsca do nauki, zabawy i odpoczynku, niech rośnie zdrowo i wyrośnie na mądrego człowieka

Wypoczniesz i nabierzesz sił na następny dzień, który jak zwykle będzie wspaniały

Na co dzień nieduża i bez bałaganu, od święta wygodne miejsce dla kilkunastu Twoich bliskich

Niech to będzie łazienka Twoich marzeń, nie zechcesz z niej wychodzić

Zobacz mieszkanie na żywo.
Zadzwoń i umów spotkanie.
tel. 32 411 48 48		

www.mieszkaniakatowice.pl

* Prezentowane informacje oraz wizualizacje komputerowe nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 ani Art.661 kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i zgodnie z Art.71 kodeksu cywilnego winny być traktowane wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy.

