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Ronson rozpoczął sprzedaż osiedla Vitalia we Wrocławiu
Ronson Development rozpoczął sprzedaż osiedla Vitalia przy ul. Jutrzenki na
wrocławskiej Klecinie. W I etapie powstaje 139 mieszkań o powierzchniach od
36 m2 do 123 m2. Inwestycję Ronsona będzie wyróżniać szeroki pakiet
benefitów, z których będą mogli skorzystać mieszkańcy osiedla. Zakończenie
budowy I etapu planowane jest na II kwartał 2017 r.
– Dotychczas Ronson we Wrocławiu zrealizował dwa etapy dobrze przyjętego
osiedla Impressio w dzielnicy Krzyki. Teraz do szerokiej sprzedaży włączamy Vitalię,
którą wyróżnia pakiet wyjątkowych benefitów dla mieszkańców. Naszym celem jest,
aby na osiedlach Ronsona nie tylko dobrze się mieszkało, ale również przyjemnie
spędzało czas – mówi Andrzej Gutowski, dyrektor sprzedaży i marketingu
Ronson Development.
Osiedle Vitalia położone jest w kameralnej i zielonej części Kleciny przy ul. Jutrzenki.
Vitalia to unikalny projekt architektoniczny, który wyróżnia przemyślany koncept z
wieloma udogodnieniami dla mieszkańców. Tradycyjne, brukowane uliczki ustąpiły
miejsca skwerowi, ścieżkom spacerowym i osiedlowym placom aktywnego
wypoczynku. Obszerny plac zabaw, plac z fontannami, boisko, siłownia oraz stacja
rowerowa położone pośród zieleni będą doskonałym miejscem do aktywności
fizycznej dla rodzin przez cały rok.
Projekt osiedla Vitalia idealnie wpisuje się w niepowtarzalny klimat Wrocławia.
Funkcjonalne i doświetlone mieszkania wypełnione naturalną energią są doskonałym
rozwiązaniem dla wszystkich rodzin szukających własnego, spokojnego zakątka.
Ponadto lokalizacja osiedla zapewnia dostęp do stale rozwijanej infrastruktury
komunikacyjnej, edukacyjnej i rozrywkowej. Tylko kilka minut dzieli mieszkańców od
przedszkola, szkoły, lokalnych sklepów, przystanków komunikacji miejskiej, kościoła
czy apteki. Dodatkowo dojazd do centrum Wrocławia znacząco się skróci dzięki
planowanej budowie mostu przez Ślężę na przedłużeniu ul. Racławickiej.
Docelowo osiedle Vitalia będzie liczyć ok. 300 mieszkań. Generalnym wykonawcą
inwestycji jest Karmar, a projekt architektoniczny został przygotowany przez
pracownię ABART.
Zapraszamy do śledzenia naszego konta na Twitterze: twitter.com/Ronson_NV
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Bartosz Sroka
NBS Communications
22 826 74 18
500 202 354

bsroka@nbs.com.pl
Ronson Development:
Ronson Development jest doświadczonym, dynamicznie rozwijającym się deweloperem prowadzącym
inwestycje mieszkaniowe w największych polskich miastach, głównie w Warszawie, a także w
Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie.
Od początku swojej działalności w 2000 r. Ronson zdobył zaufanie tysięcy klientów, co daje mu
pozycję jednej z wiodących w Polsce firm deweloperskich. Od 2007 r. Spółka jest notowana na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
To co wyróżnia Ronson Development na tle innych deweloperów to dbałość o detale wykończeniowe
swoich inwestycji, tak aby spełniać oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Ronson tworzy
przestrzenie, w których dobrze i wygodnie się mieszka. Potwierdzeniem tej strategii są projektowane
na osiedlach różnorakie udogodnienia, które mogą mieć postać klubów malucha, sal fitness tylko dla
mieszkańców czy starannie zaprojektowanych i stylizowanych ogrodów.
Obecnie, w ofercie firmy znajdują się mieszkania dopasowane do potrzeb różnych grup klientów – są
w niej zarówno apartamenty jak i lokale z segmentu popularnego.
Ronson Development jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Dowodem zaufania
klientów do firmy są liczne nagrody i certyfikaty, w tym nagroda w kategorii usługi deweloperskie w
konkursie Orły Polskiego Budownictwa 2014 oraz godło Deweloper Roku 2013 przyznane przez
Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej.
Ronson jest również laureatem wielu prestiżowych nagród przyznawanych przez grono analityków i
inwestorów giełdowych. W 2013 r. firma zajęła I miejsce w rankingu Giełdowa Spółka Roku w kategorii
„Relacje inwestorskie” organizowanym przez dziennik Puls Biznesu.

