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Ronson: 50% mieszkań w Espresso III sprzedane
Ronson Development sprzedał już ponad połowę ze 147 mieszkań dostępnych
w trzecim etapie inwestycji Espresso na Woli przy ul. Jana Kazimierza. W
ofercie dostępny jest jeszcze szeroki wybór mieszkań o powierzchni od 29 m2
do 88 m2. Cieszące się dużą popularnością lokale dwupokojowe można teraz
kupić w specjalnej cenie od 6965 zł za m2.
– Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Espresso okazało się jedną z
najpopularniejszych inwestycji Ronsona. Dobre wyniki sprzedaży to efekt połączenia
dwóch czynników: atrakcyjnej ceny i szerokiego pakietu benefitów, jakie oferujemy
mieszkańcom. Widząc ogromny sukces i popularność inwestycji, już w kwietniu
planujemy wprowadzenie do sprzedaży czwartego etapu osiedla – mówi Andrzej
Gutowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development.
Osiedle Espresso charakteryzuje wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalność.
Mieszkańcy mogą korzystać z inteligentnego systemu automatyki mieszkań Fibaro,
dzięki któremu za pomocą smartfona można szybko i wygodnie ustawiać wiele
parametrów w mieszkaniu, od ogrzewania po oświetlenie. Ponadto, do dyspozycji
mieszkańców oddano siłownię, miejsce integracji wszystkich mieszkańców ze stołem
bilardowym i strefą interaktywną oraz strefę malucha. Na terenie osiedla można też
korzystać z bezpłatnego dostępu do internetu. Odwiedzając teren inwestycji klienci
mają także możliwość zobaczenia standardu i wykończenia mieszkań w już
zrealizowanych etapach osiedla.
Espresso położone jest przy ul. Jana Kazimierza na Woli w pobliżu parków
Moczydło, Sowińskiego i Szymańskiego oraz centrów handlowych i rozrywkowych
Fort Wola i Wola Park. W bliskiej odległości od tej części Woli dynamicznie rozwija
się nowoczesne centrum biurowe stolicy. Mieszkania w trzecim etapie Espresso
będą gotowe do odbioru w IV kw. 2016 roku.
Więcej informacji: www.espresso.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.

