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Atlas Estates osiągnął próg 80% mieszkań sprzedanych w osiedlu

Firma Atlas Estates poinformowała, że otrzymane od nadzoru budowlanego pozwolenie na 
użytkowanie osiedla Apartamenty przy Krasińskiego, położonego na warszawskim Żoliborzu, stało 
się ostateczne (prawomocne). W związku z tym deweloper rozpoczął przekazywanie klientom 
kluczy do mieszkań.

Żoliborska inwestycja Atlas Estates cieszy się dużym zainteresowaniem – nabywców znalazło już 
prawie 80% z 303 mieszkań zaprojektowanych w osiedlu. Aby dodatkowo zwiększyć atrakcyjność 
oferty, deweloper zapewnia usługi związane z wykończeniem i aranżacją lokali. Klienci mogą 
korzystać z bezpłatnych porad architektów wnętrz w ramach „Czwartków z architektem”. 
W zaaranżowaniu mieszkań pomagają specjaliści firmy Decoroom, która w Apartamentach przy 
Krasińskiego zrealizowała mieszkanie pokazowe i zapewnia klientom usługi wykończeniowe. 
Osoby, które chcą wykończyć mieszkanie we własnym zakresie, mogą natomiast skorzystać z karty 
rabatowej przygotowanej we współpracy z firmą KIM, która zapewnia 25% upust na farby 
i artykuły z działu sanitarnego oraz 15% rabat na glazurę i terakotę. Dodatkowo, do części oferty 
mieszkaniowej deweloper dołącza gratis „szyte na miarę” aranżacje kuchni i łazienek. Ich projekty 
w formie fotorealistycznych wizualizacji powstały w ramach konkursu Homplexowe Wnętrza.

„Apartamenty przy Krasińskiego to nasza najlepiej sprzedająca się inwestycja. Jej mocne strony to 
połączenie dobrej lokalizacji, wśród zieleni i niedaleko od centrum, oraz rozsądnych cen. Ponadto, 
wiele osób przekonuje wyjątkowa atmosfera Żoliborza, która słynie nie tylko z dużej liczby 
parków, ale też z poczucia wspólnoty i aktywności lokalnej społeczności. Jestem pewien, że dzięki 
tym zaletom już wkrótce nabywców znajdą pozostałe mieszkania w tym osiedlu” – mówi Reuven 
Havar, prezes Atlas Management Company.

Podczas budowy Apartamentów przy Krasińskiego, generalny wykonawca, firma UNIBEP, zużył 
20,5 tys. m sześc. betonu oraz 3095 tys. ton stali. Dodatkowo, na osiedlu posadzono prawie 2 tys. 
drzewek i krzewów. W sumie robotnicy przepracowali 365 tys. roboczogodzin, co oznacza, że 
jednej osobie budowa zajęłaby 40 lat.

Więcej informacji na temat Apartamentów przy Krasińskiego oraz Atlas Estates można znaleźć na 
stronach internetowych www.przykrasinskiego.pl oraz atlasestates.pl
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