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height="120" /><br /><br />Budowa <strong>Osiedla Magenta</strong>, inwestycji
sto�ecznego dewelopera <strong>Dolcan</strong>, jest ju� na p�etku realizacji. Pierwszy
etap zak�ada wybudowanie 8 dom�, z czego ka�dy b�zie posiada� 3 segmenty. Jego
planowane zako�zenie przypada na grudzie�2010. Cena promocyjna za metr kwadratowy z
dzia�k� rozpoczyna si�od 4200 z�otych brutto.</p>
<p><br />Wszystkie konstruowane
budynki s� dwukondygnacyjne, a ��czna powierzchnia ka�dego z nich wynosi 169 m2.
Poszczeg�ne domy b�� posiada�salon z jadalni�, kuchni� pomieszczenie gospodarcze na
parterze oraz 4 sypialnie, garderob�i 2 �azienki zlokalizowane na pi�rze. Dodatkowo, budynki
b�� mie�du�e poddasze, a tak�e przynale�n� dzia�k�o powierzchni od 190 do 311 m2
oraz gara�.<br /><br /><strong>Inwestycja</strong> zlokalizowana jest u zbiegu ulic
<strong>Pilarzy i Kadrowej w Rembertowie</strong>, kameralnej i przyjaznej dzielnicy,
charakteryzuj�cej si�du�� ilo�ci� teren� zielonych. Dla wygody i rekreacji mieszka�� w
pobli�u znajduj� si�liczne plac�ki edukacyjne i finansowe, a tak�e basen, hale sportowe na
terenie AON-u oraz du�y park. Dodatkowo, Rembert� posiada r�nie� dobre po��czenie
komunikacyjne z innymi dzielnicami Warszawy (SKM, liczne autobusy).<br /><br />Inwestycja
dedykowana jest wszystkim osobom, kt�e chc� mieszka�w domu z dzia�k�, mie�w�asn�
przestrze�w zielonej okolicy, ale wci�� zachowa�mo�liwo�� szybkiego dojazdu do centrum
stolicy ? m�i Rafa� Stawski, Z-ca dyrektora ds. inwestycji Dolcan Sp. z o.o. Osiedle
skierowane jest zar�no do rodzin z dzie�i, jak i os� m�odych, kt�e chc� uciec od zgie�ku
aglomeracji ? dodaje.<br /><br /><strong>Deweloper </strong>zak�ada sukcesywn�
rozbudow�Osiedla Magenta o kolejne domy. Wi�ej informacji na temat inwestycji mo�na
uzyska�odwiedzaj�c stron�<a href="http://www.dolcan.com.pl/"
target="_blank">www.dolcan.com.pl</a> .<br /><br /><img
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<p><em><strong><br />Dolcan Sp. z o.o.</strong> jest polsk� firm� dewelopersk�
powsta�� w 1991 roku, zajmuj�c� si� kompleksowymi projektami inwestycyjnymi
obejmuj�cymi ca�o��procesu deweloperskiego ? pocz�wszy od pozyskania grunt�, a� do
przekazania gotowych mieszka�klientom.� Sp�a jest cz�onkiem Polskiego Zwi�zku Firm
Deweloperskich i Polskiego Zwi�zku Pracodawc� Budownictwa. Czterokrotnie otrzyma�a
presti�owy Certyfikat Dewelopera.</em><br /><br /><strong>Dolcan Sp. z o.o.</strong> ( <a
href="http://www.dolcan.com.pl/" target="_blank" title="deweloper warszawa, mieszkania w
warszawie, domy na zaciszu, mieszkania na woli, sprzeda�
mieszka�warszawa">www.dolcan.com.pl</a> )<br /><a
href="http://newss.pl/nieruchomosci/dolcan-sp.-z-o.o.html">WI�EJ INFORMACJI Z FIRMY
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