KOMUNIKAT PRASOWY
Warszawa, 4 sierpnia 2014

DOM DEVELOPMENT
ROZPOCZĄŁ SPRZEDAŻ 185 MIESZKAŃ W NOWYM ETAPIE OSIEDLA WILNO
Dom Development S.A., wiodący deweloper w Polsce, rozpoczyna sprzedaż mieszkań w III etapie
Osiedla Wilno II, pod nazwą Łukiszki. W ofercie znalazło się 185 mieszkań w jednym,
trzypiętrowym budynku okalającym wewnętrzne patio z alejkami i strefami relaksu oraz placem
zabaw dla najmłodszych.
Generalne wykonawstwo powierzono firmie Budner, a planowany termin zakończenia budowy
to I kwartał 2017 roku.
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W Łukiszkach znajdzie się 185 mieszkań o powierzchniach od 30 mkw. (1-pokojowe) do 100 mkw. (4pokojowe), w cenach wahających się w przedziale 6.250 do 7.100 zł/mkw. W podziemnym garażu
zaprojektowano ogółem 191 miejsc parkingowych, z czego 145 to miejsca standardowe w cenie 28.900 zł,
44 miejsca ze schowkiem, pojedyncze i rodzinne, w cenach 33.000-39.000 zł oraz 4 miejsca innego typu w
cenach 28.500-35.000 zł. W ofercie znalazło się również 19 różnej wielkości komórek lokatorskich, w cenach
9.000-12.000 zł każda. W budynku przewidziano również 4 lokale usługowe o powierzchniach od 54 do 75
mkw., umiejscowione na parterze.
Większość mieszkań w nowym etapie Wilna dostępna jest w programie Mieszkanie dla Młodych – ich ceny
mieszczą się w założonym przez Program limicie cen za mkw. Klienci mają również możliwość skorzystania z
profesjonalnej porady ekspertów z Działu Doradztwa Kredytowego Dom Development, a także wykończenia
mieszkania „pod klucz” we współpracy z Działem Aranżacji wnętrz.
W standardzie Dom Development jest
nie tylko dbałość o organizację
przestrzeni wewnątrz, ale również w
okolicach inwestycji. Dla mieszkańców
Wilna Spółka wybudowała przystanek
kolejowy Warszawa Zacisze-Wilno,
dzięki któremu mieszkańcy osiedla
przemieszczą się w 4 minuty do Dworca
Wileńskiego. Deweloper wybudował
ponadto nową ulicę Wierną, wraz z
pętlą autobusową, w rejonie przystanku
kolejowego, do której dojeżdża autobus
linii 170 oraz przebudował skrzyżowanie
z ulicą Swojską, wraz z pełnym
oświetleniem całości oraz pięcioma
przystankami autobusowymi.
W założeniach dewelopera oraz lokalnych władz jest stworzenie nowych perspektyw dla Elsnerowa i
okolicznych rejonów. Tego lata na Elsnerowie, w odległości 5 minut jazdy rowerem od Osiedla Wilno,
zostanie oddany do użytku nowy teren rekreacyjno-wypoczynkowy z kilkuhektarowym sztucznym jeziorem
na terenie zrewitalizowanego Kanału Bródnowskiego. Przeprowadzono prace porządkowe i zaprojektowano
zieleń na brzegach. Powstały ciągi spacerowe z latarniami i ścieżka rowerowa, skwery i mostki. Będą tu
również place zabaw, sanitariaty, tor dla rolkarzy, skatepark, przystań dla kajaków, a nawet wysoka na 20
metrów (ok. 6 pięter) wieża widokowa ze ścianką wspinaczkową. Do sztucznego jeziora i plaży najbliżej
będą mieli mieszkańcy Osiedla Wilno.
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Wieloetapowe osiedle Wilno to projekt
przewidziany na 2.500 lokali, którego
budowa rozpoczęła się w 2010 roku.
Dotychczas we wszystkich etapach osiedla
przekazanych mieszkańcom zostało już 814
lokali, w budowie znajduje się około 400, a w
sprzedaży kolejnych 359.

Tworząc osiedle projektanci zainspirowali się Kresami Wschodnimi i Wilnem, jego historią, tradycją i
dziedzictwem, czego wyrazem jest nazwa osiedla. Wilno jest obecne w każdym zakątku, uliczce czy muralu
inwestycji. Na terenie osiedla umieszczono pamiątkowe tablice upamiętniające znamienite osoby związane
z tym miastem a ściany bloków zdobią artystyczne murale. Na Placu Ratuszowym monumentalny zegar
wybija godziny, podczas gdy w tle słychać
piosenkę o Wilnie. Plac Ratuszowy wraz z
Trynopolskim i Ostrej Bramy tworzą unikalną
przestrzeń relaksu i wypoczynku wśród
pieczołowicie
zaprojektowanej
zieleni.
Tryskające fontanny o finezyjnych kształtach
dają ukojenie w upalne dni, a oddalone o
kilkaset metrów sztuczne jezioro z plażą i piękną
roślinnością
posłuży
jako
namiastka
pozamiejskich wyjazdów.
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Dom Development SA jest wiodącym deweloperem na warszawskim rynku mieszkaniowym i jednym z największych i najdłużej
działających deweloperów na polskim rynku. W ciągu 19 lat swojej działalności Spółka przekazała do użytku 21.500 mieszkań, w
których mieszka blisko 65.000 osób.
Oferta produktowa Dom Development skierowana jest do klientów indywidualnych. Obejmuje ona budynki wielorodzinne, takie jak:
mieszkania popularne, mieszkania o podwyższonym standardzie, apartamenty luksusowe.
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Wśród zrealizowanych przez Spółkę projektów są osiedla, bądź etapy osiedli mieszkaniowych takich, jak m.in.: Akropol, Saska, Adria,
Żoliborz Artystyczny, Klasyków, Przy Ratuszu, Wilno, Młyny Królewskie, Osiedle Regaty, Derby, Róża Wiatrów, Marina Mokotów,
Akacje, Kasztanowa Aleja, Olimpia, Jeżewskiego, Bartycka, Fort Bema, Bemowo, Króla Olbrachta, Zawiszy, Willa na Harfowej;
apartamenty: Rezydencja Opera, Rezydencja Opera 2, Morskie Oko, Patria, Bruna, Gdański, Grzybowska 4 oraz osiedla domów
jednorodzinnych: Miasteczko Regaty, Białopole i Wille Laguna. Dom Development realizuje również trzy osiedla we Wrocławiu: Aleja
Piastów, Aura oraz Oaza.
Obecnie Dom Development realizuje warszawskie inwestycje, bądź etapy inwestycji takie, jak m.in.: Studio Mokotów, Osiedle
Przyjaciół, Wille Lazurowa, Dom Pod Zegarem, Apartamenty Saska nad Jeziorem, osiedle Saska, Wilno, Wilno II, Żoliborz Artystyczny,
Willa Lindego, Palladium, Rezydencja Mokotów, Klasyków II, Pod Różami oraz osiedle Aleja Piastów, Aura i Oaza we Wrocławiu.
Od 2006 roku Dom Development 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 59,45% akcji.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne pod adresem:
www.domd.pl
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