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Warszawa, lipiec 2020

DZIELNICA MIESZKANIOWA METRO ZACHÓD – 124 LOKALE W SPRZEDAŻY
Dom Development, lider rynku deweloperskiego w Polsce, rozpoczął sprzedaż mieszkań
w ramach kolejnego etapu projektu Dzielnica Mieszkaniowa Metro Zachód na
warszawskim Bemowie. Inwestycja, z przewidzianym pełnym zapleczem handlowousługowym i miejscami do wypoczynku, zlokalizowana jest obok powstającej stacji drugiej
linii metra. Wprowadzony do oferty budynek o kaskadowym układzie będzie posiadał 124
mieszkania. Przekazanie kluczy planowane jest na II kwartał 2022 roku.
Dzielnica Mieszkaniowa Metro Zachód to nowoczesny, kompleksowy projekt urbanistyczny, którego
koncepcja doskonale wpisuje się w krajobraz dynamicznie zmieniającej się warszawskiej dzielnicy
Bemowo. Wśród nowoczesnej zabudowy projektowane są ulice, skwery i place, a także sklepy,
kawiarnie, restauracje, place zabaw, miejsca relaksu. Neony na elewacjach pobliskich budynków,
rzeźby, specjalnie zaprojektowane elementy małej architektury i bogata zieleń nadadzą inwestycji
ciekawą nowoczesną estetykę, w otoczeniu której chętnie spędza się czas wolny. Kolejnym atutem
osiedla jest będąca w realizacji stacja metra Chrzanów, dzięki której możliwy będzie szybki i wygodny
dojazd zarówno do centrum Warszawy, jak i do wielu innych dzielnic.
Do budynku, w którym powstaną 124 mieszkania, prowadzi wjazd od ul. Szeligowskiej. W nowej
ofercie można znaleźć lokale o powierzchni od 30 m2 do prawie 150 m2. Każde z mieszkań
umiejscowionych na parterze posiada ogródek oddzielający je od przestrzeni ogólnodostępnej.
Budynek będzie liczył od 3 do 6 pięter, tworząc kaskadowy układ. Wewnątrz znajdzie się zielony
dziedziniec pełen atrakcji. Do dyspozycji mieszkańców oddane zostaną liczne miejsca rekreacyjne
sprzyjające sąsiedzkiej integracji, m.in.: strefa piknikowa oraz strefa gier ze stołami do ping-ponga czy
gry w szachy, a także specjalnie przygotowany teren pod kątem popularnej francuskiej gry
towarzyskiej bule.
W części podziemnej zaprojektowano jednokondygnacyjny garaż z miejscami parkingowymi i
komórkami lokatorskimi. Na powierzchni natomiast planowanych jest kilkanaście miejsc
postojowych, w tym 2 ogólnodostępne stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych.
Zaprojektowane ze szczególną troską usytuowanie budynków na terenie osiedla zapewni ochronę
akustyczną mieszkań. Na terenie inwestycji wydzielone zostaną pomieszczenia z pojemnikami
umożliwiającymi segregację odpadów oraz oddzielnym systemem wentylacyjnym, które oddalone
będą od ciągów pieszych, wejść do klatek schodowych czy okien mieszkań. Budynek będzie strzeżony
całodobowo przez ochronę obiektu oraz wewnętrzny system monitoringu.
Bemowo to miejsce cieszące się dużą popularnością wśród osób poszukujących swojej przestrzeni do
życia. Zalety tej części Warszawy to położenie z dala od zgiełku miasta, dobre połączenie z centrum,
rozbudowana infrastruktura handlowo-usługowa oraz atrakcyjność cenowa. Nowoczesny projekt
Dzielnicy Mieszkaniowej Metro Zachód idealnie wpisuje się w ten pozytywny charakter Bemowa.
Tworzymy nową, kompleksową tkankę miejską, pełną ulic, placów, kawiarni, miejsc relaksu, a to
wszystko wśród nowoczesnej zabudowy – mówi Jerzy Bieniewski, Dyrektor Pionu Sprzedaży i
Marketingu w Dom Development S.A.
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* *
Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa („Grupa Dom Development”) jest największym deweloperem
w Polsce. Realizuje inwestycje kierowane do klientów indywidualnych w Warszawie, Wrocławiu oraz
Trójmieście i okolicach (poprzez Spółkę Euro Styl S.A.) Oferta Grupy obejmuje zarówno mieszkania z segmentu
popularnego jak i apartamenty. Do Grupy należy firma wykonawcza Dom Construction Sp. z o.o., która pełni
rolę generalnego wykonawcy części inwestycji. W ciągu 24 lat swojej działalności Grupa przekazała do użytku
ponad 35 000 mieszkań. Od 14 lat Dom Development S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie.
Dodatkowe informacje o firmie oraz ofercie w Warszawie i Wrocławiu dostępne pod adresem: www.domd.pl
Dodatkowe informacje o ofercie w Trójmieście dostępne pod adresem: www.eurostyl.com.pl
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