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Ronson rozpoczyna sprzedaż Novej Królikarnii położonej w sercu
Starego Mokotowa
Ronson Development rozpoczął sprzedaż mieszkań na osiedlu Nova Królikarnia
zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Jaśminowej, w sercu Starego Mokotowa. Obszar
inwestycji jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego „Pod Skocznią”,
który jest naturalnym przedłużeniem parku Królikarnia. W pierwszym etapie tej
prestiżowej inwestycji powstanie 51 mieszkań w ramach zabudowy wielorodzinnej, 26
apartamentów w willach miejskich oraz 21 budynków jednorodzinnych w zabudowie
segmentowej.
– Nova Królikarnia to projekt, który łączy w sobie nowoczesność w postaci minimalistycznej i
kameralnej zabudowy z tradycją i spokojem obecnym dzięki otoczeniu terenów zielonych,
starego drzewostanu i specjalnie zaprojektowanego jeziora dla mieszkańców. Wszystkie te
elementy wpisują się w historyczny charakter przedwojennego Mokotowa – mówi Andrzej
Gutowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development. – Charakter i prestiż
inwestycji potwierdza również nasze designerskie biuro sprzedaży, które stanowi wizytówkę
zarówno samej inwestycji, jak i naszej firmy. Zaprojektowaliśmy je w stylu brytyjskim z
zachowaniem elementów stylu loftowego. W ten sposób chcemy przybliżyć naszym klientom
identyfikację całego osiedla – dodaje.
W pierwszym etapie osiedla Nova Królikarnia powstaną dwa budynki wielorodzinne z 51
mieszkaniami liczącymi od 2 do 5 pokoi o powierzchni od 52 do 135 m2. Cena za metr
zaczyna się od 8500 zł. Pierwszy etap obejmie również 21 budynków jednorodzinnych w
zabudowie segmentowej o powierzchni 205 m2 w cenie od 8100/m2 oraz charakterystyczne
wille miejskie w niskiej, nowoczesnej zabudowie pozwalające na sprawne wkomponowanie
całej inwestycji w liczne przestrzenie parkowe. Ich cena zaczyna się od 10500 zł/m2. Za
projekt
architektoniczny
Novej
Królikarnii
odpowiadała
ceniona
pracownia
Kuryłowicz&Kuryłowicz.
Obszar inwestycji Nova Królikarnia objęty jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego „Pod Skocznią”, który zakłada niską intensywność zabudowy oraz liczne
tereny zielone. – Naszą ambicją przy pracach projektowych terenu „Pod Skocznią” było
stworzenie dzielnicy o charakterze miasta-ogrodu, która w założeniu ma bazować na
czytelnym zaplanowaniu siatki przestrzeni publicznej z otwartym dostępem do zieleni –
mówi prof. arch. Krzysztof Domaradzki, autor planu miejscowego „Pod Skocznią” –
Zgodnie z założeniami, teren Pod Skocznią ma nawiązywać do wartości urbanistycznych
Saskiej Kępy i przedwojennego, oficerskiego Żoliborza. Projekt zakłada zabudowę o
wysokości maksymalnie 11 metrów oraz obszerne przestrzenie parkowe zawierające oczka
wodne. W ten sposób chcieliśmy możliwie jak najbardziej podkreślić atrakcyjność
naturalnego krajobrazu tego obszaru – dodaje.
Budowa osiedla Nova Królikarnia rozpoczęła się w lipcu 2016 r., a zakończenie pierwszego
etapu planowane jest na IV kwartał 2017 r. Docelowo całe osiedle będzie się składać z 4-5
etapów. Generalnym wykonawcą pierwszego etapu jest Mostostal Warszawa. Ronson
Development rozpoczął również budowę drogi dojazdowej do osiedla od strony al.
Sikorskiego.
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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, sali 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.

