PROMOCJA

3

Przyjaźń, pasja, profesjonalizm
Połączyła ich pasja do architektury i zarządzania nieruchomościami. Pasja, która przynosi owoce nam wszystkim, bo za sprawą firmy Wall Invest remontowane są
nieruchomości w samym sercu Gliwic.
HUFIEC
NA START

Zaniedbany budynek Starego Hufca
nie prezentował się najlepiej

Wszystko zaczęło się w 2007
roku, kiedy to dwóch wspólników postanowiło połączyć swoje dotychczasowe zainteresowania i wypłynąć na głęboką
wodę. Rafał to obecnie pięciokrotny mistrz Polski w futsalu,
Dariusz – na co dzień perkusista w Narodowej Orkiestrze
Symfonicznej Polskiego Radia
w Katowicach.

W budynku po renowacji
swoją siedzibę znalazła m.in.
ekskluzywna restauracja

Główne założenia były proste
– najpierw firma skupuje stare
nieruchomości za cenę adekwatną do stanu technicznego.
Następnie przychodzi czas na
modernizację i w końcu sprzedaż lub wynajem.

wierzchnie użytkowe, mogą
skontaktować się i przekazać
uwagi. Jego słowa potwierdza
pani Agnieszka Gołębiowska
– Prezes Zarządu Sp. z o.o.
GONG, która wynajmuje lokal
w Starym Hufcu.
– Rzeczywiście, są bardzo
dyspozycyjni i od razu reagują
na kontakt. Organizacyjnie nie
można mieć żadnych zastrzeżeń – zaznacza Gołębiowska.

W 2010 roku Wall Invest ruszył
z pierwszą poważną inwestycją.
Była nią renowacja Starego Hufca przy ul. Długosza. Wtedy też
rozpoczęła się stała współpraca z Romanem Wieczorkiem
i jego firmą Rowibau.
– Roman jest naszym przyjacielem i zaufanym partnerem
biznesowym. Dzięki jego profesjonalizmowi i zaangażowaniu
w nasze projekty, nieruchomości stają się wizytówką całego
miasta – podkreślają wspólnie
właściciele Wall Invest.

Zaniedbany budynek Starego Hufca,
w którym kiedyś
urzędowali m.in.
uczniowie szkoły
muzycznej i harcerze, odzyskał dawny
blask, choć zmienił
nieco oblicze. Mieści

się tu obecnie siedziba agencji kreatywnej GONG i ekskluzywna restauracja
Art Sushi.
– Często nabywamy nieruchomości, których nikt nie chciał
kupić ze względu na brak rentowności. Są to obiekty mające duże znaczenie dla miasta,
położone w kluczowych miejscach Gliwic – tłumaczy Dariusz
Brauhoff.
Takim budynkiem jest m.in.
„Plebańska 11", czyli piękna
kamienica wybudowana w połowie XIX wieku. W jej wnętrzu

oprócz lokalu użytkowego, który obecnie jest do wynajęcia,
znajduje się pięć nowoczesnych
mieszkań o łącznej powierzchni
328 m2. Walorem budynku jest
jego położenie – sąsiedztwo
z rynkiem (choć z dala od zgiełku ulicznego), a jednocześnie
dobre połączenie komunikacyjne z innymi częściami miasta.

DBAŁOŚĆ
O KLIENTA
Firmie zależy na relacjach
partnerskich ze swoimi klientami. Rafał Franz podkreśla,
że w każdej chwili lokatorzy
mieszkań bądź przedstawiciele firm wynajmujących po-

Mówi się, że za
luksus trzeba zapłacić i choć firma
faktycznie stara się
zapewnić ekskluzywną przestrzeń
lokali mieszkalnych
i użytkowych, to
swoją propozycję
kieruje do szerokiego
odbiorcy.
Zapewnia to duże zróżnicowanie powierzchni przeznaczonych
pod sprzedaż lub wynajem. Od
30 m2 do ponad 100m2.
– Z czystym sumieniem rekomenduję usługi Wall Invest.
Współpracuję z nimi od kilku lat
i zawsze wszystko dopięte było
na ostatni guzik – mówi Jacek
Sanhen, który kupił lokal przy ul.
Plebańskiej. Swoje słowa zamienił zresztą w czyn. Za kilka miesięcy otrzyma klucze do kolejnej
nieruchomości w wyremontowanej przez Wall Invest kamienicy.
Tym razem będzie to mieszkanie
przy ul. Stalmacha. Rezerwacja
jest już zrobiona.

Wyremontowany budynek przy ul. Plebańskiej 11,
został jedną z ozdób gliwickiej starówki
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– Relacje międzyludzkie w biznesie są nieodłącznym elementem kształtowania jakości usług
oraz wizerunku firmy na rynku.
Dlatego tak bardzo stawiamy
na współpracę z zaufanymi
i kwalifikowanymi partnerami.
Jednym z nich jest firma budowlano-konsultingowa ML-BUD
S.C., na czele z p. Mariuszem
Czyszkiem, której dziękujemy

www.gazeta-miejska.pl

Zabytkowe klatki schodowe
wewnątrz budynku, zostały
odrestaurowane z wielką
pieczołowitością

przy tej okazji za lata owocnej
współpracy – podkreśla Rafał
Franz.

PLANY NA
PRZYSZŁOŚĆ
W tej chwili trwają prace nad
wspomnianą wcześniej inwestycją w centrum Gliwic – przy
ul. Stalmacha 4. W okolicach
wakacji wprowadzi się tu dwunastu lokatorów. Większość
mieszkań będzie dysponowała
balkonem, a wewnątrz budynku
zainstalowano nowoczesną windę. Z rezerwacją lokali trzeba
się spieszyć bo spora ich część
jest już wykupiona.

zapomnianą perełkę architektoniczną na gliwickiej starówce.
Lokalizacji obiektu jeszcze nie
zdradzają, ale jest szansa, że
dzięki Wall Invest na przestrzeni
najbliższych lat następny stary
budynek odzyska należny wygląd.
Więcej informacji o firmie i jej
działalności można znaleźć
na stronie internetowej www.
wallinvest.pl lub www.mieszkajinaczej.pl

Jak mówią Franz i Brauhoff,
na oku mają kolejną, nieco

Owocna współpraca Rafała Franz i Dariusza Brauhoff
rozpoczęła się w 2007 roku
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