Kolejne dwa budynki w Capital Art
Apartments oddane do użytkowania
poniedziałek, 19 styczeń, 2015
Firma Atlas Estates poinformowała, że otrzymała od nadzoru budowlanego ostateczne
pozwolenie na użytkowanie budynków D i E1, wchodzących w skład osiedla Capital Art
Apartments. W związku z tym deweloper rozpoczął umawianie spotkań z klientami w celu
przeprowadzenia odbiorów mieszkań.
Położona w sąsiedztwie stacji metra Rondo Daszyńskiego inwestycja Atlas Estates cieszy
się dużym zainteresowaniem. Do kupienia dostępnych jest już tylko 19 lokali, co oznacza,
że nabywców znalazło już 92% mieszkań z trzeciego etapu inwestycji.
„Przeprowadzki mieszkańców do lokali w nowo oddanych do użytkowania budynkach
Capital Art Apartments zbiegną się w czasie z otwarciem drugiej linii metra. To właśnie
bardzo dogodne położenie osiedla, zaledwie 200 metrów od stacji metra i innych środków
komunikacji, blisko centrum, ale jednocześnie w drugiej linii zabudowy, stanowi główny
atut tego projektu. Duży popyt pozwala nam prognozować, że zamknięcie sprzedaży w tej
lokalizacji nastąpi w 2015 r.” – mówi Reuven Havar, prezes Atlas Management Company.
Obecnie trwają jeszcze roboty w ostatnim budynku Capital Art Apartments, E2, które
osiągnęły znaczny stopień zaawansowania. Zakończono już wszelkie prace murarskie
oraz związane z wykonaniem elewacji, a także montaż instalacji dostarczających media do
mieszkań, w tym elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej. Toczą się jeszcze
prace wykończeniowe w lokalach mieszkalnych i w częściach wspólnych budynku.
W przypadku trzeciego etapu inwestycji uwagę zwraca szczególnie wysoka jakość
wykończenia części wspólnych. Lobby wejściowe do budynków zostały wyłożone
granitowymi i bazaltowymi okładzinami, a całości dopełniają elementy ze szkła i stali.
Ponadto na posadzkach korytarzy zastosowano zgodne z trendami płytki ceramiczne
o większych rozmiarach, a drzwi wejściowe do mieszkań zostały otoczone portalami
z okładziny drewnianej. Nowo oddane budynki Capital Art Apartments, zaprojektowane
zostały w tej samej nowoczesnej stylistyce, która charakteryzuje poprzednie etapy, dzięki
czemu osiedle stanowi spójną architektonicznie całość.
Na terenie osiedla już od dłuższego czasu funkcjonują punkty handlowo-usługowe
zaspokajające potrzeby mieszkańców, takie jak np. sklepy spożywcze, kiosk, bar
sałatkowy, dentysta, fryzjer czy spa. Znajduje się tam również plac zabaw i działa
przedszkole, dzięki czemu Capital Art Apartments to miejsce przyjazne dzieciom.
Dla klientów odbierających mieszkania Atlas Estates przygotował pakiet powitalny, w tym
broszurę z praktycznymi informacjami dotyczącymi Woli i najbliższej okolicy osiedla.

