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Ronson rozpoczął budowę osiedla City Link przy metrze
Ronson Development rozpoczął budowę projektu City Link na rogu ulicy
Skierniewickiej i Wolskiej w Warszawie, w pobliżu stacji metra Rondo
Daszyńskiego. Generalnym wykonawcą został Karmar.
– City Link to nasza najnowsza propozycja w Warszawie. Osiedle położone jest
bardzo blisko centrum stolicy i drugiej linii metra, dzięki czemu może być atrakcyjną
propozycją także dla osób szukających okazji do inwestycji w nieruchomości – mówi
Andrzej Gutowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development. – Z
firmą Karmar mieliśmy okazję współpracować przy okazji wielu naszych projektów.
To sprawdzony i wiarygodny wykonawca przywiązujący uwagę do detali - dodaje
Andrzej Gutowski.
W pierwszym etapie City Link powstanie 127 mieszkań, od kawalerek po mieszkania
4-pokojowe, o powierzchniach od 27 m2 do 85 m2 oraz 5 lokali usługowych na
parterze. Ceny mieszkań zaczynają się od 8500 zł brutto za m2. Zakończenie prac
budowlanych planowane jest na I kwartał 2017 r.
Osiedle City Link położone jest w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Wola,
niedaleko centrum biznesowego przy Rondzie Daszyńskiego oraz parków
Sowińskiego i Moczydło. Tuż obok inwestycji planowana jest kolejna stacja drugiej
linii metra o nazwie Wolska.
City Link to projekt o podwyższonym standardzie. W budowie wykorzystane zostaną
najwyższej jakości materiały. Fasada budynku będzie przeszklona z elementami
elewacji Alucobond, w jej części parterowej zaplanowano kamienne wykończenia.
Każde mieszkanie będzie wyposażone w drewniane okna, przestronny i przeszklony
balkon, a do lokali na najwyższych kondygnacjach przypisane będą tarasy. Obok
osiedla powstanie plac miejski z zielenią parkową, ławkami i fontanną. Na terenie
projektu zaplanowano również wewnętrzny dziedziniec. Za projekt architektoniczny
odpowiada Archiplan.
Więcej informacji: www.citylink.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
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.

