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Atlas Estates sprzedał już ponad 30% mieszkań w mokotowskim osiedlu i oferuje wakacyjną 
promocję na pozostałe.

Firma deweloperska Atlas Estates poinformowała o zakończeniu prac nad żelbetową konstrukcją 
budynku ConceptHouse Mokotów, położonego u zbiegu ulic Cybernetyki i Obrzeżnej 
w Warszawie. Tym samym, budynek osiągnął maksymalną wysokość 12 pięter. Spółka 
podsumowała też wyniki sprzedaży, z których wynika, że już ponad 30% mieszkań w tym projekcie
inwestycyjnym znalazło nabywców. Sprzedano także 6 z 11 lokali użytkowych położonych na 
parterze.

Aby podtrzymać zainteresowanie nabywców, do końca sierpnia Atlas Estates oferuje promocję na 
wszystkie dostępne mieszkania w projekcie. Klienci, którzy podpiszą do tego czasu umowę na 
kupno lokalu, otrzymają 10 tys. zł, które będą mogli przeznaczyć na sfinansowanie wyjazdu 
wakacyjnego lub zakupu miejsca garażowego. Dodatkowo, deweloper utrzymuje atrakcyjne ceny 
powierzchni mieszkalnej, które zaczynają się już od 6950 zł za m kw.

„Mocne strony ConceptHouse, takie jak dobra komunikacja z centrum miasta, bliskość kompleksu 
Mokotów Business Park czy Galerii Mokotów, sprawiły, że już około 1/3 mieszkań znalazła 
nabywców. Wierzę, że zakończenie kluczowego etapu prac, jakim jest budowa konstrukcji budynku, 
upewni kolejnych zainteresowanych, że jest to projekt godny zaufania i że warto tu zamieszkać” – 
mówi Reuven Havar, prezes Atlas Management Company.

W czasie dotychczasowych prac nad żelbetowym szkieletem budynku, generalny wykonawca, 
firma Warbud, zużyła 11,4 tys. m sześc. betonu oraz 1,3 tys. ton stali. Na placu budowy 
ConceptHouse również inne prace osiągnęły znaczny poziom zaawansowania. Prace murarskie, 
w tym przede wszystkim stawianie zewnętrznych ścian osłonowych oraz wewnętrznych ścian 
działowych, są wykonywane obecnie na poziomie 9. piętra, co oznacza, że większość z nich została
już zrealizowana. We wszystkich lokalach od parteru do 6. piętra znajdują się już instalacje 
elektryczne oraz okna. Tynki wewnętrzne zostały z kolei wykonane w mieszkaniach położonych od 
parteru do 4. piętra, a wylewanie posadzek trwa aktualnie na poziomie 2. piętra. W najbliższym 
czasie rozpocznie się wykonywanie elewacji zewnętrznej budynku. Zakończenie prac budowlanych
i oddanie mieszkań do użytku planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku.

Więcej informacji na temat ConceptHouse Mokotów oraz Atlas Estates można znaleźć na stronach 
internetowych www.conceptmokotow.pl oraz http://atlasestates.pl/.
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