
2Położona na działce o powierzchni  3600 m , na 

której jedynym budynkiem jest 800 metrowa 

niezamieszkała kamienica (obiekt przeznaczony 

do wyburzenia).

Nasza kolejna nieruchomość zlokalizowana jest 

w ścisłym Śródmieściu Łodzi przy ul. Kilińskiego 12.

Zapraszamy 

do udziału w realizacji 

Projektu Deweloperskiego 

Słoneczne 
Tarasy

ŁÓDŹ, ŚRÓDMIEŚCIE

ul. Kilińskiego 12

Realizujemy Kompleks mieszkaniowy 

6-cio kondygnacyjny (Parking podziemny, 

Parter + IV piętra)



Samo serce Łodzi, otoczone unikatową architekturą. 

Projekt zrealizujemy w okresie 

2,5 roku.

ź Każde mieszkanie będzie posiadać 

miejsce parkingowe. 

ź Nieruchomość nie jest objęta miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego.

ź Posiada aktualne Warunki Zabudowy 

zezwalające na realizacje zabudowy 

mieszkaniowo - komercyjnej.

Powierzchnia 

Mieszkalna

 

 

Powierzchnia 

Komercyjna

 

27000 m

Całkowita pow. 

Użytkowa

Parametry inwestycji: 

26700 m 2300 m

od Parku Śledzia, 

od kilku wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akadami Medycznej.

od Dworca Fabrycznego i Nowego Centrum Łodzi gdzie obecnie 

od kompleksu handlowo - rozrywkowego MANUFAKTURA, 

realizowanych jest kilka budynków biurowych w których powstanie 

od Największej Ulicy Handlowej w Polsce ulicy Piotrkowskiej, 

20.000 nowych miejsc pracy, 

W najbliższej okolicy:

1100 m

900 m

700 m

300 m

1000 -1500 m



Wszystkie wybudowane lokale  

sprzedawane będą  są na rynku. 

Wypracowany zysk jest dzielony 

między inwestorów.

Sprzedaż lokali

2Budowa 7000 m   PUM wraz z miejscami 

parkingowymi oraz powierzchniami 

komercyjnymi.

Zakup nieruchomości

Grupa Inwestycyjna to osobna spółka 

celowa. Inwestorzy przy zainwestowaniu 

min. 200.000 zł stają się wspólnikami 

w spółce komandytowej a jednocześnie 

współwłaścicielami nieruchomości.

Finałem tego etapu  jest zakup 

nieruchomości  w formie aktu 

notarialnego.

Zawiązanie Grupy Inwestycyjnej

Budowa

Forma prawna:

spółka komandytowa

Minimalna kwota inwestycji:

200.000 PLN

Sposób Inwestycji:

objęcie wkładów w roli 

komandytariusza

Szacowna Roczna Stopa 

zwrotu dla inwestora:

19%

Proces Inwestycyjny 

1

2

3

4
Zapytaj o szczegóły oferty.

       tomasz.gora@homerevyou.pl

Zadzwoń: 602 418 523



Zapytaj o szczegóły oferty.

E-mail: tomasz.gora@homerevyou.pl       

Tel. kom.: 602 418 523

Kadra zarządzająca wraz  ze specjalistami 

branżowymi zaangażowanymi w projekt posiada 

wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów 

na rynku nieruchomości.

Nasze inwestycje realizujemy poprzez spółki 

celowe w formule  spółek komandytowych, która 

gwarantuje niskie obciążenia podatkowe.

Revisit Home Sp. z o.o. została powołana aby 

wspólnie z inwestorami realizować najbardziej 

atrakcyjnym projekty na Rynku Nieruchomości. 

Umożliwiamy naszym Wspólnikom pasywne 

inwestowanie i  zarabianie w projektach 

deweloperskich.

O nas

Revisit Home Sp z o.o.

ul. Żwirki 17, 90-539 Łódź

tel. kom.: 602 418 523

tomasz.gora@homerevyou.pl

Słoneczne 
Tarasy

ŁÓDŹ, ŚRÓDMIEŚCIE

ul. Kilińskiego 12

Obecnie realizujemy następujące projekty:


