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Zakończenie flagowej inwestycji, nowe projekty - to tylko część planów na 2016 rok firmy ECO-Classic.
- Chcemy być deweloperem pierwszego wyboru dla osób poszukujących mieszkań na rynku
pierwotnym - przekonuje prezes Sven Torsten Kain.
W 2015 roku ECO-Classic koncentrowała się głównie na realizacji dwóch projektów, których ukończenie
planowane jest w I połowie 2016 roku. Mowa tu o budowanym w Warszawie VI etapie osiedla Hubertus
oraz powstającym w Gdańsku II etapie osiedla Wolne Miasto. - To wieloetapowe, skomplikowane i
należące do różnych segmentów realizacje, których wspólnym mianownikiem uczyniliśmy dążenie do
stworzenia z nich miejsc nie tylko dobrych do mieszkania, ale przede wszystkich dobrych do życia mówi Sven Torsten Kain, prezes ECO-Classic. - Pod pojęciem tym rozumiemy tworzenie przyjaznych,
bezpiecznych i bliskich naturze przestrzeni, w których architektura i otaczająca ją roślinność będą
harmonijnie współistnieć, a mieszkańcy będą mogli połączyć dwa pragnienia: wygody życia w mieście z
przyjemnością życia w bezpiecznych, pełnych zieleni, spokojnych osiedlach - wyjaśnia.
Wśród klientów dewelopera przeważają młode rodziny, to stopniowo zwiększa się również grono
dojrzałych odbiorców, poszukujących nowych mieszkań na naszych osiedlach. - Klienci doceniają nie
tylko jakość oferowanych rozwiązań architektonicznych i funkcjonalność lokali. Duże znaczenie odgrywa
tu także poczucie bezpieczeństwa zawieranych transakcji. Zarówno Hubertus, jak i Wolne Miasto,
zgodnie ze standardami, które stosujemy nieprzerwanie już od 2001, powstają w oparciu o rachunek
zastrzeżony - mówi prezes ECO-Classic.
Rok 2016 będzie wyjątkowo ważny - firma planuje zakończenie budowy największego jak do tej pory
projektu. - Sześć etapów, blisko 1200 nowych mieszkań i apartamentów. Jako pierwsze w Polsce osiedle
objęte zostało usługami concierge. Mowa oczywiście o warszawskim Osiedlu Hubertus - mówi Sven
Torsten Kain. - Kiedy zaczynaliśmy realizację tej inwestycji, byliśmy jednym z pierwszych deweloperów
widzących potencjał Służewca. Powstanie I etapu Hubertusa było pierwszym symptomem przemian
okolicy. Dziś ta mieszkaniowo- biurowa cześć Mokotowa, dzięki takim projektom jak Hubertus, jest jedną
z najmodniejszych dzielnic Warszawy.
W II kwartale 2016 roku deweloper planuje oddać również II etap budowanego w Gdańsku osiedla
Wolne Miasto. Tym samym trójmiejski pierwotny rynek mieszkaniowy wzbogaci się o blisko 180 nowych
lokali. - Jednocześnie, uwzględniając popularność projektu i sytuację rynkową, w 2016 roku
rozpoczniemy budowę III etapu Wolnego Miasta - zapowiada prezes.
Dla ECO-Classic rok 2015 był zdecydowanie rekordowy. - Porównując trzy pierwsze kwartały 2014 roku
do 2015 roku widzimy 60 proc. wzrost sprzedaży. W porównaniu do tego samego okresu w 2013 roku
wzrost osiąga prawie 100 proc. - komentuje wyniki Sven Torsten Kain. - W przypadku gdańskiej
inwestycji Wolne Miasto, w ostatnich trzech miesiącach tego roku sprzedaż, zgodnie z prognozami, jest
blisko aż o 200 proc. lepsza niż w 2014 roku.

