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Ronson: Rośnie popularność wykończeń mieszkań w pakiecie
Specjalna oferta dla rodzin w Moko
Ronson Development wprowadził specjalną propozycję wykończenia mieszkań
w inwestycji Moko na warszawskim Mokotowie, w pobliżu Galerii Mokotów.
Teraz przy zakupie rodzinnego mieszkania o powierzchni co najmniej 81 m2 za
wykończenie klienci zapłacą 99 zł za m2. To odpowiedź na rosnące
zainteresowanie gotowymi lokalami w ofercie deweloperów.
– Coraz częściej klienci oczekują od nas kompleksowego wsparcia związanego z
zakupem nowego mieszkania. Dlatego oferujemy pomoc już od etapu pozyskania
kredytu po aranżację i wykończenie mieszkania – powiedział Andrzej Gutowski,
dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development.
Oferta wykończenia mieszkań rodzinnych w Moko obejmuje aranżację łazienki i wc
przy wykorzystaniu płyt karton-gips, wykończenie ścian i podłóg, stolarkę drzwiową
oraz wyposażenie łazienki w ceramikę, armaturę i wannę lub kabinę. Aranżacją i
wykończeniem wnętrz zajmuje się firma redNet Dom, która zrealizowała już blisko
2000 koncepcji wykończeniowych.
- Współpraca z deweloperem i specjalistyczną firmą w zakresie wykończenia
mieszkania przynosi szereg korzyści. Zyskujemy kompleksowe podejście do
zagadnień z zakresu wykończenia wnętrz w postaci wykwalifikowanych architektów i
projektantów, nadzór techniczny i gwarancję bezusterkowego wykonania prac oraz
oszczędność czasu, a wszystko to w atrakcyjnych cenach – powiedziała Joanna
Łopusińska, Dyrektor Działu Handlowego w redNet Dom.
Osiedle Moko to projekt o doskonałej infrastrukturze zaprojektowany również z myślą
o rodzinie: dzieci skorzystają ze specjalnej Strefy Malucha, zielonego ogrodu
i nowoczesnego placu zabaw. Mieszkańcy Moko nie będą mogli narzekać na brak
zielonej przestrzeni – tuż obok osiedla we współpracy z miastem Ronson buduje plac
miejski o powierzchni ok. 1 800 m2, który będzie przestrzenią publiczną, dostępną dla
wszystkich. Wypełnią go doniczki z drzewami, ławki, ozdobna kostka brukowa,
fontanny oraz liczne trawniki.
Ponadto na osiedlu powstanie klub mieszkańca – Moko Club. W starannie
zaaranżowanym przez Ronsona pomieszczeniu znajdzie się między innymi stół
bilardowy, telewizor, konsola do gier, automaty do kawy i napojów. Będzie to
unikalne miejsce do rodzinnej integracji i relaksu na terenie własnego osiedla.
Więcej o osiedlu Moko
Osiedle Moko składa się z czterech budynków oferowanych w dwóch etapach.
Łącznie powstanie 326 mieszkań (166 w ramach pierwszego etapu i 160 w drugim

etapie) oraz 19 lokali usługowych. Generalnym wykonawcą obu etapów jest firma
Hochtief Polska, a za projekt architektoniczny odpowiada pracownia Jems Architekci.
Zakończenie budowy pierwszego etapu planowane jest na II kwartał 2016 r., a
drugiego na IV kwartał 2016 r.
Inwestycję wyróżnia wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalność. Mieszkania
będą posiadały drewniane okna, przestronne balkony, a lokale na ostatnich
kondygnacjach tarasy o powierzchni nawet 126 m2. Pomiędzy budynkami powstaje
zielony dziedziniec z bogatą roślinnością. W ofercie znajduje się pełen przekrój
rozkładów – od kawalerek po lokale 5-pokojowe. Ceny zaczynają się od 8 100 zł
brutto za m2.
Więcej informacji: www.moko.ronson.pl
Zapraszamy do śledzenia naszego konta na Twitterze: twitter.com/Ronson_NV
**
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.
Ronson tworzy przestrzenie, w których dobrze i wygodnie się mieszka. 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.
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