
Port Jagodowo
Twój wymarzony dom

Nowoczesność i wygoda Doskonała lokalizacja Taki jak sobie wymarzysz

Nasz projekt został dopracowany w najdrobniejszych 
szczegółach. Na pierwszy rzut oka budynki są niemal 
takie same, w środku jednak ukrywają różne 
aranżacje wnętrz w zależności od upodobań 
właścicieli. Domy dają przestrzeń i wygodę nawet dla 
dużej rodziny.

Pracować w dużym mieście, robić karierę i mieć 
pod ręką renomowane szkoły dla dzieci. Po 
południu zaś zaszyć się w swoim spokojnym 
gniazdku, gdzie można odpocząć od zgiełku 
wielkomiejskiego życia. Teraz to możliwe.

Dom w zależności od potrzeb może być oddany w 
stanie deweloperskim lub wykończony pod klucz. 
Z dużym salonem lub dodatkowym pokojem. 
Możliwości są niemal nieograniczone.

www.port-jagodowo.pl
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LOFT M3

Powierzchnia
użytkowa domu Tarasy Garaż + parking Działka Cena

109,5 m2 x 350 m2 449.000 zł

garaż 26,4 m2

przedsionek
4,0 m2

łazienka
5,3 m2

salon z aneksem kuchennym
28,5 m2

wolna przestrzeń
możliwość dodatkowego pokoju
z łazienką
19,4 m2

pokój 10,9 m2

pokój 10,1 m2

galeria
/pracownia
19,1 m2

łazienka
5,2 m2
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LOFT M4

Powierzchnia
użytkowa domu Tarasy Garaż + parking Działka Cena

141,4 m2 39,0 m2 325 m2 539.000 zł

salon z aneksem kuchennym
38,7 m2

pokój 14,8 m2

łazienka
7,4 m2

korytarz
8,8 m2

garaż 26,4 m2

wolna przestrzeń
możliwość dodatkowego
pokoju z łazienką
19,4 m2

pokój  10,9 m2

pokój 10,1 m2

łazienka
5,2 m2

galeria
/pracownia
19,1 m²

taras 9,0 m2

taras 30,0 m2
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FAMILY M5

Powierzchnia
użytkowa domu Tarasy Garaż + parking Działka Cena

159,7 m2 39,0 m2 320 m2 579.000 zł

salon z aneksem kuchennym
38,7 m2

pokój 14,8 m2

łazienka
7,4 m2

garaż 26,4 m2

korytarz
8,8 m2

pokój 18,5 m2

łazienka 5,4 m2

pokój
10,2 m2

pokój
10,1 m2

łazienka
5,2 m2

korytarz
14,2 m2

taras 9,0 m2

taras 30,0 m2



1. etap

2. etap

O projekcie

Architektura i design

Wnętrze

Nowe Jagodowo to osiedle domów koło 
Bydgoszczy.

Już na etapie projektowania naszym najważniejszym 
celem było zapewnienie mieszkańcom prywatności. 
Tak powstały dwa tarasy niewidoczne dla sąsiadów, 
gdzie z przyjemnością wypijesz poranną kawę. 
Każdy z domów ma duży ogród. Dla wygody 
mieszkańców poza dużym garażem są także 
dodatkowe miejsca parkingowe na zewnątrz.

Wysokie elewacje są zwrócone ku słońcu a cały 
teren jest zaprojektowany tak, że każdy z ogrodów 
jest oświetlony przez południowe słońce. Domy są 
przestrzenne, w środku jest dużo światła, a 
jednocześnie jest przytulnie. Całość zostanie 
wykończona wysokiej jakości drewnem.

Zostało tak zaprojektowane by było jak najbardziej 
funkcjonalne. Reszta zależy tylko od Twojej wyobraźni. 
Możesz wybierać metraż, ilość pokoi czy ich rozkład. 
Dom możemy wykończyć pod klucz, z montażem 
smart systemów lub oddać w stanie deweloperskim.

Jeszcze niedawno istniała tu fabryka łodzi. Teraz Ty 
możesz znaleźć tu swoją spokojną przystań. Jagodowo 
to doskonałe miejsce dla osób, które chcą korzystać 
z przywilejów jakie daje duże miasto, a jednocześnie 
ceniących sobie ciszę i kontakt z naturą.

•     13 nowoczesnych domów, które wykończymy
      według Twoich potrzeb

•     zaledwie 10 Km do centrum Bydgoszczy
      i 3 km do Myślęcinka

•     plac zabaw dla dzieci 

•     przystanek autobusowy

•     sklepy, szkoły, zabawa w najbliższej okolicy

1. etap         Prace projektowe                 zakończone

2. etap          Budowa                   3. 2019 kw.

3. etap          Prace wykończeniowe        3. 2020 kw.

4. etap          Projekt dokończony             4. 2020 kw. 
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Kontakt

Biuro sprzedaży Deweloper

Apartas Sp. z o.o. to firma, która łączy 20-letnie doświadczenie wspólników działających 
w branży budowlanej. Tworzymy projekty deweloperskie, które trafiają w gusta najbardziej 
wyrafinowanych klientów. Działamy na terenie Polski i Czech. W naszych domach                  
i mieszkaniach wiele osób, rodzin znalazło swoje miejsce na ziemi. To także doskonała inwestycja 
pod wynajem lub dalszą sprzedaż. Mamy już 300 zadowolonych klientów. Dołącz do nich!

Pracownia Nieruchomości

Tel.:      +48 52 307 07 31
Email:   biuro@pracownia-nieruchomosci.pl
Adres:  Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 21/4

Jagodowo, ul Bydgoska 4 | biuro@apartas.pl | +48 728 896 301

www.port-jagodowo.pl


