Komunikat prasowy
Warszawa, 27 października 2016 r.

Ronson sprzedał jedną trzecią mieszkań w IV etapie
osiedla Espresso na Woli
Ronson Development sprzedał już ponad jedną trzecią ze 146 mieszkań
dostępnych w czwartym i zarazem ostatnim etapie osiedla Espresso na
warszawskiej Woli. W ofercie wciąż dostępny jest szeroki wybór lokali, od
kawalerek po mieszkania 5-pokojowe. Wybrane mieszkania można obecnie
kupić z rabatem sięgającym nawet 30 000 zł.
- Klienci coraz częściej poszukują funkcjonalnych i zróżnicowanych architektonicznie
osiedli, które mają służyć nie tylko jako miejsce do mieszkania, ale także spełniać
rolę platformy do spędzania wolnego czasu. Espresso jest odpowiedzią na ten trend,
gdyż oferuje atrakcyjny pakiet benefitów obejmujący plenerową siłownię, darmowe
wifi w częściach wspólnych inwestycji, a także dostęp do przestrzeni integracyjnej
Espresso Club. To miejsce, które ma sprzyjać sąsiedzkiej integracji i jednocześnie
zwiększać komfort codziennego życia – mówi Andrzej Gutowski, dyrektor
sprzedaży i marketingu Ronson Development.
Mieszkania w projekcie Espresso charakteryzują się ustawnością przestrzeni z
rozkładem i ceną dopasowaną do możliwości finansowych klienta. Przykładowo na
osiedlu dostępne są 3-pokojowe mieszkania o powierzchni od 50 m2, a ceny
popularnych mieszkań 2-pokojowych zaczynają się już od 290 tys. zł. Odwiedzając
osiedle, klienci mają możliwość zapoznania się ze standardem i wykończeniem
mieszkań w już zrealizowanych etapach projektu. Budowa Espresso IV ruszyła w
kwietniu 2016 r., a jej zakończenie planowane jest na I kwartał 2018 r. Obecnie w
sprzedaży znajdują się również mieszkania z trzeciego etapu inwestycji, którego
zakończenie planowane jest na IV kwartał 2016 r.
Osiedle 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.
Ronson rozwija infrastrukturę w okolicy osiedla Espresso
Ronson Development w porozumieniu z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie
zaangażował się w przebudowę skrzyżowania ulicy Hubalczyków z ul. Jana
Kazimierza. W wyniku prac powstanie nowa jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa i
około 30 miejsc postojowych. – Celem naszych działań na rzecz rozwoju lokalnej
infrastruktury jest przede wszystkim wygoda przyszłych mieszkańców naszego
osiedla, ale także zaangażowanie w rozwój lokalnego otoczenia – dodaje Andrzej
Gutowski.

Więcej informacji: www.espresso.ronson.pl
Film o osiedlu Espresso:
https://www.youtube.com/watch?v=C66sCMpIg08&feature=youtu.be
Zapraszamy do śledzenia naszego konta na Twitterze: twitter.com/Ronson_NV
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Paulina Deryło
NBS Communications
519 856 375
pderylo@nbs.com.pl

Krzysztof Woch
NBS Communications
516 173 691
kwoch@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.

