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Warszawa, 5 września 2018

WILLE TANECZNA
KAMERALNY PROJEKT NA URSYNOWIE

Dom Development S.A., największy deweloper w Polsce realizujący inwestycje w Warszawie,
Trójmieście i Wrocławiu, rozpoczyna sprzedaż 81 mieszkań w ramach nowego projektu
kameralnego osiedla Wille Taneczna na warszawskim Ursynowie, przy ul. Tanecznej. Osiedle
wtopi się w otoczenie pobliskiego Lasu Kabackiego, Parku Krajobrazowego i Jeziora
Grabowskiego. Termin przekazania gotowych mieszkań to I kwartał 2020 roku.
Wille Taneczna to miejsce, w którym mieszkańcy zaznają relaksu, spokoju i wygody. Silnym atutem
inwestycji jest jej kameralny charakter i lokalizacja w pobliżu zieleni, tuż obok malowniczego
Kanału Grabowskiego, będącego wraz z Jeziorem Grabowskim chronionym korytarzem
ekologicznym. Dodatkowo, rozbudowana sieć komunikacji miejskiej na Ursynowie – jednej z
najbardziej rozwiniętych dzielnic Warszawy - zapewni możliwość szybkiego przemieszczania się po
mieście – powiedział Jarosław Szanajca, Prezes Dom Development S.A.
Wille Taneczna to mieszkania w kameralnych dwupiętrowych budynkach, zlokalizowanych wśród
zabudowy jednorodzinnej. Modernistyczną stylistykę i minimalistyczną formę nowo powstających
budynków podkreślą duże tafle szkła eksponowane w przestrzeni klatek schodowych oraz
stonowana kolorystyka elewacji. Całość ozdobią duże balkony. W przestrzeni wspólnej inwestycji
zaprojektowano bogate aranżacje zieleni, osiedlowe alejki, miejsce do rekreacji z leżakami i
stolikiem szachowym oraz funkcjonalny plac zabaw (z atestowanymi zabawkami dla dzieci,
piaskownicą, tubą oraz zjeżdżalnią), a także elementy małej architektury.
Ursynów oferuje bogatą i nowoczesną infrastrukturę miejską: sklepy, centra handlowe,
przychodnie, szkoły i przedszkola. Miłośnicy aktywnego spędzania czasu wolnego poza terenami
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zielonymi znajdą w pobliżu liczne placówki sportowe (m.in. Camp4 - największa w Warszawie hala
wspinaczkowa, posiadająca 1300 m2, Calypso fitness czy Bike Park Kazoora, w którym doskonali
się technikę jazdy na rowerze). Osiedle zlokalizowane jest w odległości dziesięciu minut jazdy
samochodem
od
toru
wyścigów
konnych
Służewiec
czy
Lotniska
im.
F. Chopina. Wygodne przemieszczanie się zapewnia także rozbudowana sieć komunikacyjna
(autobusy, stacja metra Imielin, do której dojazd samochodem zajmuje do dziesięć min.,
obwodnice i trasy ekspresowe S2 i S79).
W sprzedaży znajduje się 81 mieszkań (w ośmiu
budynkach) o zróżnicowanej strukturze i powierzchni
– od 38,83 mkw. do 98,16 mkw. Lokale będą posiadać
ogródki (z tarasem) lub balkony w cenie mieszkania.
Ceny za mkw. kształtują się od 8300 zł do 9250 zł.
W garażu podziemnym przewidziano 91 miejsc
postojowych oraz miejsce postojowe na terenie
inwestycji
z
udogodnieniami
dla
osób
niepełnosprawnych.
Dodatkowych informacji mediom udziela:
Beata Cioczek
M+G
Tel. +48 (22) 416 01 02, +48 508 385 432
e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl
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Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa („Grupa Dom Development”) jest największym deweloperem w Polsce pod względem
liczby sprzedawanych mieszkań i liderem na warszawskim rynku mieszkaniowym. Dom Development realizuje inwestycje kierowane
do klientów indywidualnych w Warszawie, Wrocławiu (poprzez Spółkę Dom Development Wrocław Sp. z o.o.) oraz Trójmieście i
okolicach (poprzez przejętą Spółkę Euro Styl S.A.). Oferta Grupy obejmuje budynki wielorodzinne (głównie mieszkania popularne,
dodatkowo apartamenty o podwyższonym standardzie, apartamenty luksusowe). Grupa posiada także w ramach swojej struktury
firmę wykonawczą Dom Construction Sp. z o.o., która realizuje część inwestycji Grupy Dom Development jako generalny
wykonawca. W ciągu 22 lat swojej działalności Grupa przekazała do użytku ponad 30 000 mieszkań w Warszawie, Wrocławiu i w
Trójmieście.
Dom Development S.A. powołał Fundację Dom Development City Art (FDDCA), której misją jest promocja sztuki w przestrzeni
miejskiej i podnoszenie jakości przestrzeni publicznej. Fundacja została powołana w oparciu o projekty artystyczne, zlokalizowane na
terenie osiedli mieszkaniowych zrealizowanych przez Dom Development.
Od 2006 roku Dom Development S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Największym
akcjonariuszem firmy jest Dom Development B.V., z siedzibą w Rotterdamie, w którego posiadaniu znajduje się 56,70% akcji.
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
Dodatkowe informacje na temat FDDCA: www.fddca.pl
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