Materiały Budowlane
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autorem artykułu jest Tobiasz Duda
Czy widziałeś te małe osiedle domków i ludzi cieszących się z komfortu i wygody? Marzysz o swoim
własnym domku jednorodzinnym? Twoje marzenia mogą się spełnić, ponieważ tutaj dowiesz się jak
zbudować własny dom od fundamentów, aż po dach.
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Marzysz o swoim własnym domku jednorodzinnym? Twoje marzenia mogą się spełnić, ponieważ tutaj
dowiesz się jak zbudować własny dom od fundamentów, aż po dach.
Nie wiesz od czego zacząć? ABC Budowanie da ci pełne zadowolenie, które pozwoli Ci zrobić pierwszy
krok do rodzinnej wolności. Według Tomasza Kucińskiego znanego przedstawiciela budowlanego, który
posiada własną firmę z materiałami budowlanymi, w naszym kraju w przeciągu 6 do 12 miesięcy
zapotrzebowanie na materiały budowlane wzrosło o ponad 275% co wynika z badań ankietowych.
"Ludzie nie zdają sobie sprawy, że w ciągu najbliższych lat, ceny nieruchomości będą stały na
wysokim poziomie" - mówi Sebastian Kozłowski, posiadający dwudziestoletnie doświadczenie, poczynając
od sprzedaży nieruchomości, aż po kilkuletnią praktykę menadżerską w kierunku gospodarki budowlanej.
To znaczy, że za 2-4 lata ceny nieruchomości, gruntów rolnych, działek budowlanych mogą wzrosnąć
nawet o 100% od dotychczasowych cen.
Andrzej i jego żona mogą być zadowoleni z swojego wyboru, który dokonali ponad rok temu. Andrzej
jest inżynierem budowlanym, który zajmuję się nadzorem wielkich przedwsięwzięc. Mają oni bowiem
własny dom jednorodzinny oddalony o 3 km od centrum Lublina, który jak się okazało wybudowali w
dobrym momencie. "Nasz wybór okazał się szczęśliwą loterią. Nigdy nie przypuszczałbym, że ceny
materiałów budowlanych czy też nieruchomości mogą wzrosnąć tak wysoko i gwałtownie. Teraz pozostało
nam się cieszyć, że zdążyliśmy przed tą burzą gospodarczą. Pozostał nam do spłacenia kredyt
hipoteczny, ale mimo wszystko możemy teraz żyć, odpoczywać w naszym własnym domku" - mówi
Andrzej.
"Spędziliśmy ponad 3 lata gromadząc najlepsze projekty budowlane i sprzedając je naszym klientom" mówi współtwórca strony Twójprojekt.pl. "Pracowaliśmy w zorganizowanej grupie projektantów, grafików
i osób popartych doświadczeniem w tym kierunku". "Zrobiliśmy tysiące projektów, aby nasze projekty
spełniały wasze wymagania".
"Poza przyjemnością płynącą z robienia tych projektów" - dodaje projektant - "doskonale się czuję ze
świadomością, że mogę spełniać marzenia tylu rodzin."
Aby móc oglądnąć za darmo jeden z tysiąca projektów wykonanych przez TwójProjekt.pl zapraszam
na ich stronę bazy projektów.
Tobiasz Duda, twórca strony ABC Budowanie, porady budowlane od fundamentów, aż po dach.
Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl
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