
Komfort House 

Firma Rutkowski Development ma przyjemnośd zaprosid Paostwa do poznania jednej z naszych najnowszych 

inwestycji na terenie Ełku – Komfort House. Oddajemy do Paostwa użytku pierwszy z pięciu zaplanowanych 

budynków nowoczesnego osiedla. Nieustanny rozwój oraz rozumienie Paostwa potrzeb sprawiają, że nasze 

inwestycje cieszą się uznaniem wśród miłośników nowoczesnego budownictwa, jak i tradycyjnej estetyki. 

Ponad 25-letnie doświadczenie sprawia, że znajdą w nim Paostwo dosłownie wszystko, czego wymagają od 

nowego mieszkania, zarówno pod kątem jego jakości, funkcjonalności, nowoczesnego designu i korzystnego 

usytuowania. Nie tylko tworzymy dla Paostwa nowoczesne mieszkania, ale również komfortową przestrzeo 

życiową na terenie jednego z największych miast na Mazurach, jakim jest Ełk. 

Komfortowo i z klasą 

Nazwa nowego osiedla zdecydowanie nie jest przypadkowa, ponieważ jesteśmy pewni, że wkrótce stanie się 

ono dla jego nowych mieszkaoców synonimem komfortu. Osiedle powstaje w sprawdzonej, tradycyjnej 

technologii, która sprzyja oszczędzaniu energii i znacznie obniży opłaty czynszowe. Do wyjątkowego komfortu 

przyczynia się natomiast szereg wykorzystanych, nowoczesnych rozwiązao.  

Cichobieżne windy, szereg udogodnieo dla osób niepełnosprawnych, przestronna podziemna hala garażowa, 

videodomofony i monitoring działający przez całą dobę, to tylko niektóre przykłady tego, jak nowoczesne 

rozwiązanie przyczyniają się tu do wygody mieszkaoców. 

W nowopowstałym budynku znajdują się mieszkania dopasowane metrażem, układem pomieszczeo, 

funkcjonalnością i designem do potrzeb wszystkich użytkowników, zarówno osób mieszkających samotnie, par, 

jak i rodzin z dziedmi. Mieszkania są wyposażone w przestronne balkony i duże okna, zapewniające doskonałe 

oświetlenie i dostęp świeżego powietrza. Wysokośd mieszkao to nawet 2,7 m, gdyż zdajemy sobie sprawę jak 

bardzo mieszkaocy cenią sobie własną przestrzeo.  

Przestronne i funkcjonalne, designersko wykooczone klatki schodowe dodatkową podkreślają prestiż nowego 

budynku. Podobnie jak elewacje, wykonane ze szlachetnych, najwyższej jakości materiałów. Komfort 

mieszkania na nowym osiedlu to także bliski dostęp do wszelkich sklepów i lokali usługowych, jak również 

najważniejszych instytucji, takich jak szkoły i przedszkola.  

Blisko centrum, o krok od natury 

Letnia stolica Mazur, zielona płuca Polski, mazurska perełka to nie jedyne określenia, które charakteryzują Ełk, 

jedno z nielicznych miast położonych bezpośrednio nad jeziorem. Od zawsze zachwyca swoim urokiem, 

zarówno mieszkaoców, jak i chętnie przybywających tutaj turystów. Przesądza o tym wspaniała architektura 

oraz niepowtarzalne naturalne krajobrazy. Otoczony licznymi jeziorami i rzekami, oferujący różnorodne atrakcje 

kulturalno-rozrywkowe - jest idealnym miastem, którym nie można się znudzid, a jednocześnie jest w stanie 

zapewnid relaks i odpoczynek. Dzięki dobrze rozwiniętym połączeniom komunikacyjnym, już w kilka minut 

możemy zamiast niepowtarzalnego rytmu miasta poczud prawdziwą harmonię spokoju.  

Nie sposób pozostad obojętnym wobec tego miasta, które nieustannie czaruje niepowtarzalnym klimatem, 

ciekawą historią, dziewiczą przyrodą. Ełk to miasto pełne atrakcji, w którym miłośnicy zwiedzania nie będą 

zawiedzeni. Będą mieli okazję poznad sekrety Ełckiej Kolei Wąskotorowej, przeżyd przygodę w ruinach 

tajemniczego Zamku Krzyżackiego, wybrad się na wycieczkę szlakami polskich jezior, a także podziwiad setki 

balonów przemieszczających się nad miastem podczas Mazurskich Zawodów Balonowych. Niewątpliwym 

atutem Ełku jest bogata baza sportowo-rekreacyjna, która kusi miłośników niemal każdej dyscypliny sportowej. 

Miasto przyciąga fanów sportów wodnych, wycieczek rowerowych, a malownicza przyroda zachęci każdego do 

pieszych wędrówek. 



Mieszkaocy nowego osiedla z pewnością się nie zawiodą, gdyż mieszkając blisko centrum, będą mogli 

jednocześnie rozkoszowad się pięknem otaczającej osiedle przyrody, dzięki licznym parkom, skwerom i 

ciekawym elementom infrastruktury miejskiej. W tym miejscu można znaleźd wszystko, co jest potrzebne do 

komfortowego życia – bezpieczeostwo, uspokajająca zieleo, mnogośd niezbędnych placówek publicznych i 

lokali, takich jak przedszkola, szkoły, sklepy, przychodnie oraz dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa. 

Obecnośd licznych akwenów i terenów zielonych sprawi, że po błyskawicznym powrocie z pracy w centrum 

Ełku, lokatorzy będę mogli doskonale zrelaksowad się oddając się rekreacji. Chod można tu zastad spokój i ciszę, 

na nudę zdecydowanie nie można narzekad. 

 

 


