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Ronson zakończył realizację inwestycji Impressio II
Ronson Development otrzymał pozwolenie na użytkowanie drugiego etapu
osiedla Impressio położonego przy ul. Rymarskiej na wrocławskim
Grabiszynie. W ofercie pozostało jeszcze 56 mieszkań o szerokim wyborze
metraży i rozkładów.
Klienci wciąż mają do wyboru atrakcyjne mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe o
powierzchni od 36 do 126 m2. W ofercie pozostało jeszcze 56 lokali ze 136
oferowanych pierwotnie. Ceny rozpoczynają się od 6 100 zł brutto za m2. Ponadto,
każdy kupujący może nabyć teraz dwa miejsca parkingowe w podziemnym garażu w
cenie jednego.
– Razem z oddaniem do użytku drugiego etapu Impressio zakończyliśmy realizację
całego osiedla. Myślimy już o kolejnej inwestycji we Wrocławiu. W II połowie roku
uruchomimy zupełnie nowy projekt w wyjątkowej lokalizacji: przy ul. Na Grobli, blisko
centrum miasta i nad samą Odrą. Inwestycja będzie liczyć ok. 150 mieszkań, a jej
cechą charakterystyczną będzie kameralny charakter i niska zabudowa – mówi
Andrzej Gutowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development.
Więcej o Impressio:
Osiedle Impressio przy ul. Rymarskiej, w otulinie Parku Grabiszyńskiego. Inwestycja
charakteryzuje się niską zabudową, dzięki czemu harmonijnie wpisuje się w
naturalny krajobraz otoczenia.
Projektując Impressio Ronson zwrócił dużą uwagę na jakość i estetykę wykonania.
Pastelowy kolor ścian, przeszklone klatki schodowa nadają lekkości budynkom, a
drewniane, przestronne okna rozjaśniają mieszkania.
Tuż obok Impressio powstaje Centrum Edukacji Międzynarodowej, czyli szkoła
podstawowa, gimnazjum i liceum, dzięki czemu cała dzielnica Grabiszynek zyska na
znaczeniu. Otwarcie centrum edukacji planowane jest na wrzesień 2016 r.
Impressio docenione w plebiscycie „Mieszkanie Roku”
Osiedle Impressio zostało docenione w plebiscycie Mieszkanie Roku 2014/15.
Inwestycje były oceniane przez internautów oraz jury, w skład którego weszli
architekci i inżynierowie. Pod uwagę wzięto szereg parametrów mających wpływ na
jakość życia i komfort użytkowania nieruchomości przez mieszkańców.
Więcej informacji: www.impressio.ronson.pl
Zapraszamy do śledzenia naszego konta na Twitterze: twitter.com/Ronson_NV
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***
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.

