APARTAMENTY
DZIELNA 64
WARSZAWA, MURANÓW, DZIELNA 64

MIKROAPARTAMENTY
STUDIO CENTRUM
WARSZAWA, MURANÓW, PAWIA 51

ELEGANCJA
W BUDOWNICTWIE

Firma Ochnik Development wywodzi się ze struktur uznanej, polskiej
marki odzieżowej założonej przez braci Ochnik w 1989 roku.
Działalność deweloperska Grupy Ochnik przyniosła w ostatnich latach
inwestycje z sektora komercyjnego oraz zaowocowała inwestycjami
z segmentu mieszkaniowego.
Inwestując na rynku nieruchomości, podobnie jak w przypadku
produkcji odzieży i galanterii skórzanej, rodzina Ochnik stawia
przede wszystkim na jakość i styl. Celem działalności Ochnik
Development
jest
realizacja
niepowtarzalnych
projektów,
zapewniających mieszkańcom najwyższy poziom bezpieczeństwa
i komfortu.
Przy projektowaniu inwestycji firma zwraca szczególnie uwagę na
zachowanie równowagi pomiędzy przestrzeniami mieszkalnymi
a strefami rekreacyjnymi oraz najwyższą jakość aranżacji części
wspólnych w budynkach i ich otoczeniu.

KOMPLEKS BIUROWY
DZIELNA 60
WARSZAWA, MURANÓW, DZIELNA 60

LEŚNA
MAGDALENKA
MAGDALENKA, UL. SŁONECZNA 324

– SYGNOWANA
PIĘKNEM STYLU

dziedziniec
z bujną roślinnością
i małą architekturą

nowoczesne
windy

klimatyzacja

kameralna
zabudowa

eleganckie
lobby

Inwestycja
to wyjątkowa propozycja dla osób, które cenią
kameralną atmosferę i komfort zamieszkania w centrum miasta.
Apartamentowiec zaprojektowany został w stylu zbliżonym do estetyki
art déco.
Podział bryły budynku zwieńczonego attyką rysują charakterystyczne
słupki dekoracyjne z mosiężnymi elementami osadzone w licu szklanych
balustrad pomiędzy balkonami. Mosiężne wykończenia jako element
przewodni projektu znajdą się także na drzwiach reprezentacyjnego
wejścia głównego z recepcją, mozaikowej podłodze w korytarzach,
w górnej części balustrad balkonowych oraz zamykających podcienia,
dwuskrzydłowych bramach wjazdowych.
Elegancki szlif nadają budynkowi gładkie ryfle z jasnego piaskowca
i grafitowe tafle ze spieków kwarcowych pokrywające elewację.
Zieleń wypełni również strefę rekreacyjną na dziedzińcu a na dachu
apartamentowca zakwitną kolorowe drzewa.

STWORZONA DLA
STYLU I WYGODY

funkcjonalne
układy mieszkań

garaż
podziemny

komórki
lokatorskie

lokale
usługowe

duże
balkony/loggie

Projekt oferuje 50 apartamentów o powierzchni od 40 mkw. do 120
mkw jak również daje dowolną możliwością łączenia lokali. Większe,
trzy i czteropokojowe mieszkania mają po dwa balkony/loggie,
usytuowane zarówno przy części dziennej, jak i od strony sypialnianej.
Do dwóch penthouse‘ów znajdujących się w budynku przynależą
tarasy na dachu o metrażu 85 mkw., zapewniające panoramiczny
widok na centrum Warszawy.
Z apartamentów można przejść na nie schodami bezpośrednio
prowadzącymi na dach, od zewnątrz osłoniętymi oszkloną kabiną.
Inwestycja zapewnia duży wybór wygodnych, dwustronnych mieszkań
rodzinom z dziećmi, które w przypadku potrzeby można połączyć.
Dwupokojowe mieszkania, z uwagi na centralną lokalizację projektu,
to doskonała propozycja inwestycyjna oraz świetne rozwiązanie
biznesowe dla osób pracujących w centrum.

KOMFORT
I ELEGANCJA
Projekt komfortowy z natury

mieści się w centrum wydarzeń miasta, tuż obok ścisłego
centrum Warszawy. W miejscu, gdzie świat biznesu łączy się ze
światem kultury i rozrywki.

WSZYSTKO, CZEGO
POTRZEBUJESZ W ZASIĘGU
RĘKI

Budynek usytuowany jest 500 metrów od Alei Jana Pawła II,
niedaleko najnowocześniejszego centrum biznesowego stolicy,
zogniskowanego w okolicy ronda Daszyńskiego.
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Dworzec Centralny
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Centrum Handlowe Arkadia

Dom Mody Klif
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Apartamentowiec wkomponowany jest w istniejącą zabudowę
warszawskiego Muranowa, oferującego pełną infrastrukturę miejską,
w bezpośrednim sąsiedztwie pasażu handlowo – usługowego
z kawiarniani i restauracjami. W pobliżu inwestycji znajduje się park
z placem zabaw, Dom Mody Klif i Centrum Handlowe Arkadia.

Centralna lokalizacja projektu daje również możliwość
sprawnego dojazdu do wszystkich części miasta
różnymi środkami komunikacji miejskiej.

PLAN PRZYKŁADOWEGO PIĘTRA
LEGENDA:
2 pokoje
3 pokoje
4 pokoje

BIURO WIEC DZIE LNA 60

APARTAM ENTO WIEC DZIELNA 64
UL. DZIELNA

OCHNIK DEVELOPMENT
ul. Dzielna 60
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