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DOM DEVELOPMENT - 4 NOWE INWESTYCJE W WARSZAWIE
Dom Development rozpoczyna sprzedaż blisko 500 lokali w ramach czterech projektów zlokalizowanych w
różnych częściach Warszawy. W ofercie znajdują się najbardziej poszukiwane mieszkania z segmentu
popularnego. Przekazanie kluczy we wszystkich inwestycjach planowane jest na przełomie 2021 oraz 2022
roku.
Firma przygotowała dla swoich klientów jedną premierową inwestycję oraz trzy nowe etapy znanych i
docenianych projektów:
• Osiedle Głębocka – zlokalizowana na Białołęce nowa, kameralna inwestycja, której głównym atutem
jest położenie w sąsiedztwie dużych centrów handlowych Atrium Targówek oraz M1, trasy
ekspresowej S8 oraz terenów zielonych;
• Żoliborz Artystyczny – to kontynuacja wielokrotnie nagradzanego osiedla łączącego funkcjonalność
rozwiązań z elementami sztuki oraz nowoczesny design z nawiązaniem do historycznego dziedzictwa
dzielnicy;
• Dzielnica Mieszkaniowa Metro Zachód – kolejny etap kompleksowego projektu na Bemowie,
zlokalizowanego w sąsiedztwie budowanej drugiej linii metra, który dzięki zaprojektowaniu
przyjaznych przestrzeni publicznych staje się kolejnym atrakcyjnym fragmentem miasta;
• Osiedle Stacja Grochów – nowy etap inwestycji na Pradze Południe charakteryzujący się
nowoczesnym, skandynawskim stylem oraz dostępem do rozwiniętej infrastruktury usługowohandlowej dzielnicy.
Wprowadziliśmy do oferty 467 nowych mieszkań i 5 lokali usługowych łączących w sobie atrakcyjne lokalizacje z
wysoką jakością wykończenia. Każda z tych inwestycji ma nieco inny styl, co daje naszym klientom większe
możliwości wyboru miejsca do życia – powiedział Jerzy Bieniewski, Dyrektor Pionu Sprzedaży i Marketingu w
Dom Development. Wdrożyliśmy specjalne środki ostrożności zgodne z zaleceniami WHO i GIS. W związku z tym
nasze biura sprzedaży działają w normalnym trybie, a liczba odwiedzających nas klientów rośnie – dodał Jerzy
Bieniewski.
Jednocześnie pomimo obostrzeń związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce Dom Development
realizuje inwestycje zgodnie z harmonogramem, a odbiory mieszkań odbywają się planowo.
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Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa („Grupa Dom Development”) jest największym deweloperem
w Polsce. Realizuje inwestycje kierowane do klientów indywidualnych w Warszawie, Wrocławiu oraz
Trójmieście i okolicach (poprzez Spółkę Euro Styl S.A.). Oferta Grupy obejmuje zarówno mieszkania z segmentu
popularnego jak i apartamenty. Do Grupy należy firma Dom Construction Sp. z o.o., która pełni rolę
generalnego wykonawcy części inwestycji. W ciągu 24 lat swojej działalności Grupa przekazała do użytku ponad
35 000 mieszkań. Od 14 lat Dom Development S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie.
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

