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Prace budowlane ruszą jeszcze we wrześniu.

Firma Atlas Estates podpisała ze spółką UNIBEP umowę na generalne wykonawstwo trzeciego 
etapu osiedla Capital Art Apartments, położonego przy ul. Giełdowej 4, przy granicy warszawskich 
dzielnic Wola i Śródmieście. Generalny wykonawca rozpocznie prace budowlane jeszcze we 
wrześniu. Ich zakończenie i oddanie do użytkowania ostatnich dwóch budynków Capital Art 
Apartments ma nastąpić w drugiej połowie roku 2014.

W ramach umowy zostanie wybudowanych 101 mieszkań w budynku D i 77 w budynku E1. Ich 
powierzchnia wyniesie od 28 m kw. do 118 m kw., a ceny w przedsprzedaży będą wahać się 
w przedziale od 7,4 tys. zł do 9 tys. zł brutto za m kw. Jednocześnie, w ramach obowiązującej do 
końca października promocji nabywcy mogą liczyć na 5% rabat na mieszkanie, a komórkę 
lokatorską o powierzchni do 4 m kw. otrzymają gratis. Stylistyka elewacji i elementy fasady, 
charakterystyczne dla już powstałych budynków, zostaną utrzymane w ostatnim etapie inwestycji, 
dzięki czemu zostanie zachowana spójność architektoniczna osiedla. UNIBEP, zgodnie z umową, 
będzie odpowiedzialny za całość robót budowlanych w ramach projektu. Wartość podpisanej 
umowy wynosi 38,3 miliona zł.

„Nasze bardzo dobre doświadczenia we współpracy z UNIBEP przy realizacji żoliborskiej 
inwestycji Apartamenty przy Krasińskiego przekonało nas, że warto ją rozszerzyć również na 
budowę Capital Art Apartments. Wybrany przez nas generalny wykonawca dobrze rozumie, jak 
ważny jest dla nas wysoki standard budynków i związane z nim stosowanie nowoczesnych 
technologii oraz wysokiej jakości materiałów budowlanych. Jesteśmy pewni, że jest w stanie tę 
wysoką jakość dostarczyć” – mówi Rueven Havar, prezes Atlas Management Company.

UNIBEP to grupa budowlana o ugruntowanej pozycji na rynku budownictwa mieszkaniowego 
w aglomeracji warszawskiej. W ostatnich latach spółka zbudowała ponad 40 osiedli 
wielorodzinnych na terenie Warszawy. Ponad 6 000 oddanych mieszkań o powierzchni użytkowej 
ok. 400 tys. m kw. stanowi o mocnej pozycji UNIBEP pośród generalnych wykonawców 
budownictwa mieszkaniowego. Obecnie, na 16 prowadzonych inwestycjach mieszkaniowych 
UNIBEP realizuje ponad 3 tysiące mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ok. 200 tys. m kw. 
Od 2008 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

„O atrakcyjności oferty Capital Art Apartments świadczy zainteresowanie lokalami z poprzednich 
etapów inwestycji. Nabywców znalazło już w sumie ponad 500 lokali, dzięki czemu osiedle dziś tętni
życiem. Rozpoczęcie budowy dwóch ostatnich budynków jest szansą dla nowych klientów, aby 
dołączyli do grona mieszkańców i skorzystali z wszelkich atutów lokalizacji tego osiedla” – mówi 
Michał Witkowski, dyrektor marketingu i sprzedaży w Atlas Estates.

Więcej informacji na temat Capital Art Apartments można znaleźć na stronie internetowej 
http://www.caapartments.pl
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