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OSIEDLE PIĘKNA 21 –MIESZKANIA OD DOM DEVELOPMENT GOTOWE PRZED TERMINEM
Dom Development, lider rynku deweloperskiego w Polsce, rozpoczął wydawanie kluczy na Osiedlu Piękna
21, wyprzedzając harmonogram prac. Inwestycja zlokalizowana na Tarnogaju to już piąta realizacja
dewelopera na południu Wrocławia. W jej ramach Dom Development współfinansuje planowaną przez
miasto przebudowę skrzyżowania ulic Pięknej i Nyskiej. W ofercie pozostały jeszcze ostatnie mieszkania.
– Pierwotnie planowaliśmy przekazania na wrzesień, więc wyprzedziliśmy harmonogram – podkreśla prezes
Dom Development Wrocław Iwona Kołodziejczyk. – To pokazuje, że sytuacja epidemiczna nie zmieniła
naszych priorytetów: terminowość i bezpieczeństwo klientów zawsze były i zawsze będą dla nas kluczowe.
Osiedle Piękna 21 to inwestycja wyróżniająca się nowoczesną architekturą. Ułożony w kształt odwróconej
litery C budynek ma sześć pięter w części niższej i 10-piętrową dominantę od strony skrzyżowania ulic
Pięknej i Nyskiej. W sumie w ramach inwestycji powstało 196 mieszkań i 4 lokale usługowe o metrażach od
27,5 m2 do 115 m2. W sprzedaży dostępne są jeszcze ostatnie mieszkania.
Osiedle jest zlokalizowane w modnej części Wrocławia - Tarnogaju i bardzo dobrze skomunikowane z każdą
częścią miasta. W otoczeniu znajdują się szkoły i przedszkola, tereny rekreacyjne i sportowe, a także bogata
oferta handlowa, kulturalna i gastronomiczna.
Osiedle Piękna 21 to już piąta realizacja Dom Development na południu Wrocławia. Do końca roku
deweloper planuje przekazać dwie kolejne inwestycje, Grabiszyńską 141 oraz Apartamenty Księcia Witolda.
Oba projekty, pomimo wyzwań związanych z pandemią, realizowane są zgodnie z harmonogramem.
Rosnąca skala działalności spółki przekłada się na jej zaangażowanie w poprawę przestrzeni miejskiej.
Przykładem tego typu aktywności Dom Development jest finansowy udział w planowanej przez miasto
przebudowie skrzyżowania ulic Pięknej i Nyskiej.

Kontakt dla mediów:
Rafał Zagrobelny
M rzagrobelny@komunikacjaplus.pl
T +48 607 609 144
W www.komunikacjaplus.pl
*
*

*

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 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

