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Warszawa, 30 czerwca 2020
REZYDENCJE MARINA MOKOTÓW – START PRZEKAZAŃ ZGODNIE Z PLANEM
Dom Development, lider rynku deweloperskiego w Polsce, rozpoczął zgodnie z harmonogramem
wydawanie kluczy na inwestycji Rezydencje Marina Mokotów. Jest to najbardziej prestiżowy etap
nowej odsłony osiedla Marina Mokotów – tworzą go dwa budynki o charakterze
rezydencjonalnym, wykończone eleganckimi materiałami najwyższej jakości i sąsiadujące
bezpośrednio z otwartym miesiąc temu, 2-hektarowym parkiem.
Realizacja i kolejny etap przekazań Mariny Mokotów przebiegają zgodnie z planem. Stworzyliśmy
projekt z segmentu premium, otoczony zielenią, w tym należącym do inwestycji, prywatnym parkiem.
Aktualnie oddawane Rezydencje Marina Mokotów to najbardziej reprezentacyjna część osiedla,
charakteryzująca się stylową i nowoczesną architekturą. Dodam, że podtrzymujemy nasz całoroczny
plan przekazań. Jesteśmy stabilnym finansowo, wiarygodnym deweloperem z ponad 24-letnim
doświadczeniem, co jest szczególnie ważne dla klientów w obecnym otoczeniu rynkowym – mówi
Jerzy Bieniewski, Dyrektor Pionu Sprzedaży i Marketingu w Dom Development.
Przekazywany aktualnie etap inwestycji Marina Mokotów to dwa 5- i 8-piętrowe budynki o
charakterze rezydencjonalnym, w których powstało łącznie 91 apartamentów i 6 lokali
usługowych. W ofercie pozostały ostatnie apartamenty, w tym część z bezpośrednim widokiem na
park.
Nowy etap Mariny Mokotów to kontynuacja jednego z najbardziej rozpoznawalnych osiedli na mapie
miasta, zrealizowanego w latach 2003-2008. Druga odsłona Mariny Mokotów to apartamenty i
rezydencje, połączenie najwyższej jakości architektury, zieleni i przyjaznej dla mieszkańców
przestrzeni. Szlachetne materiały portale windowe z czarnego granitu, jasne kolory oraz przeszklenia
balkonów, loggii i tarasów tworzą reprezentacyjny charakter inwestycji.
Aktualnie przekazywane Rezydencje Marina Mokotów to najbardziej ekskluzywne budynki w ramach
nowej odsłony osiedla. Ponadstandardowa wysokość mieszkań, duże, drewniane okna o
podwyższonej akustyce, czy grzejniki kanałowe w salonach to tylko niektóre przykłady z długiej listy
rozwiązań, które pozwalają poczuć się komfortowo w swoim domu. Prestiż budynków podkreśla
reprezentacyjny hall główny i recepcja. Posadzkę mozaikową wykonano z granitu, luksusowe meble z
elementami szklanych detali, forniru i drewna egzotycznego nawiązują do stylu art déco, a całości
dopełniają wyjątkowe plafony i piękne żyrandole. Układ budynków tworzy wewnętrzny,
ogólnodostępny plac z fontannami. Ogromną zaletą przekazywanego etapu jest bezpośrednie
sąsiedztwo z należącym do osiedla, rozległym, 2-hektarowym parkiem. Dzięki bliskości centrum i
głównych arterii komunikacyjnych mieszkańcy inwestycji z łatwością mogą przemieszczać się do
Śródmieścia i innych części miasta, w tym na lotnisko F. Chopina.
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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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