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Załączone dokumenty:

Skanska dostarcza na rynek wieloetapowe osiedla w

Warszawie o podwyższonym standardzie. W budowie ma

obecnie cztery inwestycje w najpopularniejszych

dzielnicach:

1. Holm House na Mokotowie ma trzy budynki, łącznie 226

mieszkań. Obecnie trwają prace żelbetowe. Inwestycja

osiąga właśnie stan “0”;

2. Osiedle Jaśminowy Mokotów. W ramach drugiego etapu

powstanie sześć dwupiętrowych budynków. W części z nich

trwają już roboty związane z montażem instalacji

elektrycznej i sanitarnej oraz prace elewacyjne. W

najbliższych dniach Skanska planuje zakończenie stanu

surowego zamkniętego. W drugiej fazie projektu spółka

dostarczy na rynek łącznie 96 lokali w wysokim

standardzie;

3. Osiedle Park Skandynawia, w bezpośrednim sąsiedztwie

Centrum Handlowego Promenada na Praga Południe.

Obecnie na budowie trwają m.in. prace murowe, tynkarskie

i z zakresu stolarki okiennej, a poziom ich zaawansowania

wynosi ponad 90 proc;

4. Kolejny etap Osiedla Mickiewicza, na pograniczu

Żoliborza i Bielan W drugiej fazie realizacji deweloper

prowadzi prace elewacyjne i wykończeniowe. W

najbliższym czasie rozpoczną się roboty związane z

zagospodarowaniem terenu. W budowie jest również trzeci

etap tej inwestycji, który osiągnął poziom “0”.
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