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Ronson: dwie trzecie mieszkań w Panoramice II sprzedane
Ronson Development sprzedał dwie trzecie ze 107 mieszkań dostępnych w
drugim etapie inwestycji Panoramika położonej w szczecińskiej dzielnicy
Warszewo przy ul. Panoramicznej. Zakończenie budowy projektu planowane
jest już na lipiec tego roku. W ofercie dostępny jest jeszcze szeroki wybór
mieszkań o powierzchni od 41 m2 do 85 m2.
– Panoramika to bardzo dobry wybór dla osób, które lubią aktywnie spędzać czas w
otoczeniu natury i jednocześnie potrzebują sprawnej komunikacji z centrum miasta.
W zasięgu kilku minut od osiedla mieszkańcy mają do dyspozycji bogatą siatkę
ścieżek rowerowych i joggingowych, a w niedalekiej okolicy znajdują się tereny
zielone i rekreacyjne, takie jak Jasne Błonia, Las Arkoński czy Jezioro Głębokie –
mówi Andrzej Gutowski, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Ronson
Development. – Jednocześnie inwestycja zapewnia sprawny i szybki dojazd do
centrum miasta dzięki rozwiniętej infrastrukturze i systemowi komunikacji miejskiej.
W pobliżu znajdują się aż cztery przystanki autobusowe, a dojazd samochodem do
Placu Grunwaldzkiego zajmuje zaledwie 10 minut – dodaje Andrzej Gutowski.
Cechą charakterystyczną projektu jest kaskadowa forma zabudowy, która w
połączeniu z naturalnym nachyleniem terenu Wzgórz Warszewskich w kierunku
południowym sprawia, że z każdego budynku roztacza się wyjątkowy widok na
panoramę miasta. Między innymi dzięki takiej formie zabudowy mieszkania na
Osiedlu Panoramika są doskonale doświetlone i przestronne, co pozwala na
inwencję w zakresie zorganizowania swojej życiowej przestrzeni. Priorytetem przy
pracach projektowych była ergonomia i ustawność powierzchni.
Docelowo w ramach I i II etapu powstanie niemal 200 lokali, a cała inwestycja będzie
liczyć 499 mieszkań. Ceny lokali w zaczynają się od 4480 zł za m2. Generalnym
wykonawcą jest firma Warbud.
Więcej informacji o projekcie na: www.panoramika.ronson.pl
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.

