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Ronson zakończył realizację osiedla Moko i otrzymał pozwolenie na
budowę placu miejskiego
Ronson rozpoczął przekazywanie kluczy mieszkańcom drugiego i zarazem ostatniego
etapu osiedla Moko zlokalizowanego przy ul. Magazynowej na warszawskim
Mokotowie. Nabywców znalazło już ponad dwie trzecie lokali oferowanych w tym
etapie. Deweloper otrzymał także pozwolenie na budowę placu miejskiego o
powierzchni 1800 m2, który będzie zrealizowany tuż obok osiedla i stanie się dostępną
dla wszystkich przestrzenią publiczną.
– W listopadzie uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie i rozpoczęliśmy przekazywanie
kluczy do mieszkań w drugim etapie projektu Moko. Szczególnie cieszy nas fakt, że
większość mieszkań na osiedlu została sprzedana jeszcze przed zakończeniem budowy.
Inwestycja zyskała uznanie głównie wśród młodych rodzin, które cenią sobie przestronne
mieszkania zaprojektowane z zachowaniem zasad funkcjonalności. Zachęcająca jest
również lokalna infrastruktura, która zapewnia szeroki dostęp do placówek edukacyjnych,
sportowych i kulturalnych. Wkrótce tuż obok osiedla rozpoczniemy także realizację placu
miejskiego – powiedział Andrzej Gutowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson
Development.
1800 m2 dodatkowej przestrzeni publicznej
Plac miejski powstanie przy ul. Magazynowej. Ronson Development uzyskał już pozwolenie
na jego budowę. Zostanie ona w pełni sfinansowana ze środków dewelopera, który
następnie przekaże plac do użytku publicznego. Plac będzie miał powierzchnię ok. 1800 m2 i
znajdzie się na nim niska i wysoka zieleń, ozdobne donice, ławki, a także miejsca
parkingowe dla niepełnosprawnych. Projekt placu miejskiego przygotowała pracownia
Kruszewski Architekci.
Klub mieszkańca MOKO
Deweloperzy coraz częściej przykładają szczególną wagę do wykończenia części
wspólnych, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków po to, by zwiększyć komfort
mieszkańców i podwyższyć standard inwestycji. Ronson poszedł o krok dalej i przygotował
specjalną strefę integracji o nazwie Moko Club, w której znajdzie się między innymi stół
bilardowy, telewizor, konsola do gier, automaty do kawy i napojów.
– Moko Club został stworzony z myślą o sąsiedzkiej, rodzinnej integracji. To właśnie tam
mieszkańcy będą mogli się spotkać na niedzielną kawę i spędzić wspólnie wolny czas.
Dodatkowo do dyspozycji mieszkańców oddajemy duże, zielone patio z symetrycznie
zasadzonymi drzewami, które ma zachęcić do sąsiedzkich spacerów na osiedlu – dodał
Andrzej Gutowski.
Osiedle Moko to cztery budynki wybudowane w ramach dwóch etapów, liczące łącznie 326
mieszkań i 19 lokali usługowych. W ofercie dostępne są jeszcze rodzinne mieszkania trzy-,
cztero- i pięciopokojowe o powierzchni od 67 do 140 m2. Mieszkania posiadają
panoramiczne, drewniane okna, przestronne balkony, a niektóre lokale tarasy o powierzchni
nawet do 129 m2. Ceny mieszkań zaczynają się od 8200 za m2.

Więcej informacji: www.moko.ronson.pl
Film o osiedlu: https://youtu.be/mgqAYUjvW1g
***

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

Bartosz Sroka
NBS Communications
500 202 354
bsroka@nbs.com.pl
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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.
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.

