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158 LOKALI W RAMACH NOWEGO ETAPU OSIEDLA WILNO
Dom Development, największy deweloper w Polsce, rozpoczął sprzedaż kolejnego etapu Osiedla
Wilno na warszawskim Targówku. W dwóch trzypiętrowych budynkach zlokalizowanych przy
ul. Ponarskiej powstanie 158 mieszkań. Przekazanie kluczy zaplanowane jest na przełomie 2022
i 2023 roku.
15 minut od centrum miasta
Osiedle Wilno to popularne miejsce na mapie prawobrzeżnej Warszawy. Na terenie tej wieloetapowej
inwestycji zamieszkało już ponad 7000 osób. Liczne tereny zielone, murale, rzeźby miejskie podkreślają
atrakcyjność otoczenia. Przyjazną przestrzeń tworzą place, urokliwe skwery i osiedlowe uliczki będące
idealnymi miejscami na spacer czy popołudniowy relaks. Na terenie osiedla działają liczne sklepy,
punkty usługowe oraz placówki edukacyjne. Bezpośrednio przy osiedlu zlokalizowana jest stacja
kolejowa Warszawa Zacisze-Wilno wybudowana przez Dom Development, dzięki której mieszkańcy
mogą dostać się do centrum Warszawy w zaledwie kwadrans. Dużym udogodnieniem jest również
osiedlowa linia autobusowa.
Modernistyczny styl
Dwa budynki powstające w ramach nowego etapu łączą się w kształt wydłużonej podkowy.
Modernistyczny styl architektoniczny nawiązuje do wcześniejszych etapów osiedla, tworząc
harmonijną całość. Trzypiętrowe budynki będą miały jasny kolor elewacji. Pomiędzy nimi zaplanowano
zielony dziedziniec z licznymi elementami małej architektury, niską zielenią, drzewami i urokliwymi
alejkami prowadzącymi do wejść do klatek schodowych. W ramach inwestycji powstanie także plac
zabaw dla dzieci. We wnętrzach użyte zostaną atrakcyjne wizualnie materiały, m.in. gresy w modnych
kolorach. Dodatkowo, przy wejściach do budynków pojawią się przykuwające uwagę grafiki z
najbardziej znanymi obiektami stolicy Litwy. Dla wygody mieszkańców klatki schodowe wyposażono w
windy umożliwiające dostęp do lokali położonych na wszystkich kondygnacjach oraz do garażu
podziemnego.
W najnowszym etapie Osiedla Wilno powstaje 158 mieszkań o powierzchniach od 33 do 105 mkw.
o rozkładach dających szeroką możliwość aranżacji. Wszystkie mieszkania posiadać będą strefę dzienną
z loggiami, tarasami lub balkonami, a te usytuowane na parterach przydomowe ogródki.
Osiedle Wilno to wieloetapowy projekt rozbudowywany przez Dom Development od 2010 roku.
Zajmuje on szczególne miejsce w portfolio Dom Development, ciesząc się od lat ogromnym
zainteresowaniem ze strony klientów. Dzięki ciekawemu designowi, wielu funkcjonalnym rozwiązaniom
czy udogodnieniom komunikacyjnym Osiedle Wilno przyciąga uwagę i zachęca do zamieszkania –
powiedział Grzegorz Smoliński, Dyrektor Działu Sprzedaży w Dom Development S.A.
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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 wykonawcza Dom Construction Sp. z o.o., która pełni rolę generalnego
wykonawcy części inwestycji. W ciągu 25 lat swojej działalności Grupa przekazała do użytku ponad 39 000
mieszkań. Od ponad 15 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

