KOMUNIKAT PRASOWY
Warszawa, 11 października 2018

PIĘKNA 21 - NOWA INWESTYCJA DOM DEVELOPMENT WROCŁAW
Dom Development Wrocław Sp. z o. o. z Grupy Dom Development, największego dewelopera
w Polsce, uruchomił sprzedaż 200 lokali w ramach nowego Osiedla Piękna 21 we Wrocławiu.
Nowoczesna inwestycja z doskonałym połączeniem komunikacyjnym położona jest w popularnej
dzielnicy Krzyki, u zbiegu ulicy Pięknej i Nyskiej. Lokalizacja pozwala na swobodne
przemieszczanie się, w zaledwie 10 minut samochodem do Rynku Głównego we Wrocławiu oraz
2 minuty pieszo do najbliższego przystanku. Zakończenie budowy osiedla planowane jest na
II kwartał 2020 roku.
Budynek posiadający od 4 do 10 pięter docelowo liczyć będzie 200 lokali. Projekt architektoniczny
wykonała pracownia AP Szczepaniak. Szeroka oferta metraży pozwoli spełnić potrzeby klientów
zarówno poszukujących lokalu typu studio, jak i kilkupokojowych mieszkań dla całej rodziny.
Piękna 21 to nasza najnowsza inwestycja we Wrocławiu, doskonale skomunikowana z każdą
częścią miasta. Zlokalizowana w pobliżu Osiedla Oaza, jednego z poprzednich projektów Dom
Development. Dzielnica Krzyki, w której powstaje Piękna 21, jest jedną z najczęściej
rekomendowanych części miasta do zamieszkania – mówi Iwona Kołodziejczyk, Prezes Zarządu
Dom Development Wrocław Sp. z o.o.
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PIĘKNA 21 – LOKALIZACJA
Inwestycja położona jest w pobliżu al. Armii Krajowej oraz modnych restauracji, sklepów czy
galerii handlowych. W okolicy mieszczą się też szkoły, przedszkola i uczelnie wyższe oraz ośrodki
rekreacyjno-sportowe, m.in.: kluby fitness, aquapark czy ścianki wspinaczkowe. W pobliżu
inwestycji, przy ulicy Hubskiej mieści się Browar Mieszczański, XIX-wieczny obiekt, który pełni
ważną rolę na kulturalnej mapie Wrocławia.
W okolicy inwestycji Piękna 21 znajdują się także atrakcyjne tereny zielone: Park Skowroni, Park
Tarnogajski czy Park Wschodni, otoczony rzekami: Oława i Oława Dolna oraz ROD ‘’Oławka’’.
Droga do Parku Wschodniego zajmie mieszkańcom około 15 minut.
Na ternie Pieknej 21 powstanie docelowo: 196
mieszkań i 4 lokale usługowe o metrażach liczących
od 27,5 mkw. do 115 mkw. (1-4-pokojowe
mieszkania). Przemyślane układy mieszkań pozwolą
na ich funkcjonalną aranżację i użytkowanie. Lokale
będą posiadać loggie, balkony lub tarasy oraz
przydomowe ogródki w cenie mieszkania. Ceny
lokali zaczynają się od 6 545 zł za mkw. Dodatkowo
dla zmotoryzowanych mieszkańców Pięknej 21 przewidziano 167 miejsc parkingowych w garażu
podziemnym oraz 34 miejsca parkingowe naziemne.
Dodatkowych informacji mediom udziela:
Beata Cioczek
M+G
Tel. +48 (22) 416 01 02, +48 508 385 432
e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl
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Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa („Grupa Dom Development”) jest największym deweloperem w
Polsce pod względem liczby sprzedawanych mieszkań i liderem na warszawskim rynku mieszkaniowym. Dom
Development realizuje inwestycje kierowane do klientów indywidualnych w Warszawie, Wrocławiu (poprzez
Spółkę Dom Development Wrocław Sp. z o.o.) oraz Trójmieście i okolicach (poprzez przejętą Spółkę Euro
Styl S.A.). Oferta Grupy obejmuje budynki wielorodzinne (głównie mieszkania popularne, dodatkowo
apartamenty o podwyższonym standardzie, apartamenty luksusowe). Grupa posiada także w ramach swojej
struktury firmę wykonawczą Dom Construction Sp. z o.o., która realizuje część inwestycji Grupy Dom
Development jako generalny wykonawca. W ciągu 22 lat swojej działalności Grupa przekazała do użytku
ponad 30 000 mieszkań w Warszawie, Wrocławiu i w Trójmieście.
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Dom Development S.A. powołał Fundację Dom Development City Art (FDDCA), której misją jest promocja
sztuki w przestrzeni miejskiej i podnoszenie jakości przestrzeni publicznej. Fundacja została powołana w
oparciu o projekty artystyczne, zlokalizowane na terenie osiedli mieszkaniowych zrealizowanych przez Dom
Development S.A.
Od 2006 roku Dom Development S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Największym akcjonariuszem firmy jest Dom Development B.V., z siedzibą w Rotterdamie, w którego
posiadaniu znajduje się 56,70% akcji.
Dodatkowe informacje o firmie oraz ofercie w Warszawie i Wrocławiu dostępne pod adresem:
www.domd.pl
Dodatkowe informacje o ofercie w Trójmieście dostępne pod adresem: www.eurostyl.com.pl
Dodatkowe informacje na temat FDDCA: www.fddca.pl

3

