
OSADA 
ŚWIERKÓWKA

Twój dom za miastem



KILKA 
SŁÓW O 

INWESTYCJI

. 

Osada Świerkówka to zrealizowane w 

wysokim standardzie podwarszawskie 

osiedle domów jednorodzinnych, łączące w 

sobie cechy tradycyjnej architektury z 

naturalnym pięknem otaczającej scenerii. 

Osiedle urzeka o każdej porze roku. Będzie 

spełnieniem marzeń dla osób zmęczonych 

miastem, ceniących spokój i bliski kontakt z 

przyrodą.



WHY DOES 
IT MATTER 
TO US?
As guys who grew up on the farm without much  

access to airports or any of the fancy frills that  

come with travel, we want to make the experience  

easier for everyone.

It is close to our hearts

WHY DOES 
IT MATTER 
TO US?
As guys who grew up on the farm without much  

access to airports or any of the fancy frills that  

come with travel, we want to make the experience  

easier for everyone.

It is close to our hearts

LOKALIZACJA

Osada Świerkówka to kameralne osiedle domów

jednorodzinnych usytuowane 

ok. 2 km od granic Warszawy przy ul.Jana Pawła II

3 w miejscowości Klembów, powiat wołomiński. 

Okolicę charakteryzuje bogactwo pięknych lasów

gminy Klembów tworzących najstarszy i

największy na terenie powiatu wołomińskiego

Rezerwat Przyrody Dębina oraz torfowiskowy

Rezerwat Śliże.

malownicze osiedle



DOMY 
W OFERCIE

C O M P A N Y . C O M



BUDYNEK NR 3



BUDYNEK NR 5



BUDYNEK NR 6



STANDARD 
WYKOŃCZENIA
Piękno każdego z budynków podkreślają naturalne

materiały takie jak kamień piaskowiec i granit, z których

wykonano przestronne tarasy wypoczynkowe i drewno,

które zastosowaliśmy jako uzupełnienie balkonów. 

Teren osiedla został w pełni zagospodarowany, na

uwagę zasługują m.in. wykonana z kostki droga

dojazdowa, stylowe latarnie, oddzielne ogrodzenie

każdej posesji jak i piękne kamienno metalowe

ogrodzenie całego osiedla. 

Wszystkie domy wykonano w tzw. standardzie

deweloperskim plus, umożliwiającym dowolną aranżację.

Standard wzbogacono o system rolet antywłamaniowych

i w pełni uzbrojoną instalację alarmową. Każdy z

budynków został również podłączony do sieci mediów

miejskich. 



Lokalizacja osiedla daje wspaniałe możliwości aktywnego i przede wszystkim zdrowego trybu życia. 

Osada Świerkówka to przede wszystkim czyste, nieskażone powietrze, okolica pełna lasów,

doskonała baza do pieszych wędrówek, wypraw rowerowych, joggingu czy nordic walkingu. 

Dla pasjonatów jeździectwa swe wrota otwiera mieszcząca się w miejscowości Rasztów Stadnina

Koni. 

Na uwagę zasługuje również Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie, gdzie odbywa się szeroki

wachlarz kreatywnych i sportowych zajęć zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

AKTYWNIE I ZDROWO W 
OTOCZENIU PRZYRODY



DOŚWIADCZENIE
Od ponad 30 lat tworzymy domy i 

mieszkania dla wszystkich, którzy cenią 

piękno kameralnej zabudowy. 

Od początku działalności przykładamy 

najwyższą wagę do jakości i precyzji 

wykonania, dbając jednocześnie o 

zachowanie kameralnego charakteru 

każdej inwestycji.



TELEFON
22 671 06 40 

501 024 527 

502 685 511

www.ricandhouse.pl 

biuro@ricandhouse.pl

WWW 
E-MAIL

ADRES
ul.Fieldorfa 14 

03-984 Warszawa

KONTAKT



DZIĘKUJEMY
za poświęcony czas


