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Ronson zakończył realizację osiedla Sakura w Warszawie
Ronson Development otrzymał pozwolenie na użytkowanie czwartego,
ostatniego etapu inwestycji Sakura na Mokotowie. Oznacza to, że zakończyła
się realizacja jednego z najbardziej popularnych w ostatnich latach osiedli
prowadzonych przez dewelopera w Warszawie.
Jeszcze w lipcu Ronson rozpocznie przekazywanie kluczy w inwestycji. W momencie
otrzymania pozwolenia na użytkowanie czwartego etapu projektu sprzedanych było
85 lokali ze 114 zaplanowanych.
– Sakura to największe osiedle realizowane dotychczas przez Ronson Development.
Projekt od początku wzbudzał ogromne zainteresowanie wśród kupujących ze
względu na dobrą lokalizację oraz wysoką jakość materiałów wykończeniowych.
Strzałem w dziesiątkę okazał się imponujący ogród japoński wyróżniający nasz
projekt na tle konkurencji – mówi Andrzej Gutowski, dyrektor sprzedaży i
marketingu. – Sukces Sakury sprawił, że nadal chcemy się rozwijać na południu
Warszawy. Obecnie realizujemy tam inwestycję Moko przy ulicy Magazynowej, która
od początku stała się bestsellerem. To pokazuje, że klienci doceniają naszą ofertę,
oraz że Mokotów to niezmiennie bardzo atrakcyjne miejsce do zamieszkania.
W najbliższy weekend 1-2 sierpnia w czasie dni otwartych klienci będą mogli z bliska
obejrzeć skończone osiedle Sakura oraz dokładnie sprawdzić aktualną ofertę, która
obejmuje 57 gotowych lokali na całym osiedlu o powierzchni od 46 m2 do 91 m2. Ich
ceny zaczynają się od 6550 zł brutto za m2.
Więcej o osiedlu Sakura:
Osiedle Sakura, zlokalizowane przy ul. Kłobuckiej na Mokotowie, składa się z
czterech budynków, w których znajduje się łącznie 515 gotowych lokali.
Zaletą projektu jest bliskość terenów zielonych, w tym między innymi toru wyścigów
konnych na Służewcu. Mieszkania posiadają balkony, tarasy lub przeszklone
werandy oraz duże drewniane okna, z których roztacza się piękny widok na pobliski
tor wyścigów konnych.
Za projekt architektoniczny osiedla odpowiadała pracownia CK Architekci, a
generalnym wykonawcą była firma Hochtief Polska.
Więcej informacji: www.sakura.ronson.pl
Zapraszamy do śledzenia naszego konta na Twitterze: twitter.com/Ronson_NV
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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, 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.

