
TWÓJ NOWY DOM 
W UNIKATOWYM STYLU



NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 
W ATRAKCYJNEJ CENIE

Kameralne budynki o powierzchni całkowitej od 176 do 206 m² 

        jasne, eleganckie elewacje z elementami okładziny w różnych odcieniach  

        na wzór naturalnego drewna i cegły klinkierowej  

        zadaszona strefa wejściowa ozdobiona pionowymi żaluzjami 

        2 miejsca postojowe na podjeździe 

        ogrzewanie gazowe indywidualnym piecem wielofunkcyjnym 

        możliwość aranżacji na poddaszu 2 pokoi i łazienki 

        prywatne ogródki 

        wspólne części rekreacyjne na terenie osiedla ze stawami i zielonym boiskiem
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139 251 710

724 742 N50

Przekazane Państwu treści, informacje oraz materiały mają charakter wyłącznie informacyjny, powinny być traktowane poglądowo, nie są prawnie wiążące oraz nie stanowią oferty  
w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. GROEN Konstancin I Sp.z.o.o (dawniej: Ghelamco GP 1 Sp. z o.o. Konstancin Ska) z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania zmian w wyżej wymienionych treściach, informacjach i materiałach.
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GROEN, CZYLI ZIELEŃ
Groen Konstancin to inspirowane holenderskim stylem osiedle domów, usytuowane w otoczeniu zieleni tuż przy granicy 
Warszawy. „Groen” w języku niderlandzkim oznacza zieleń, a tym samym kojarzy się z bliskością natury i pełnią życia. Otoczenie 
uzdrowiska i Lasu Kabackiego to niewątpliwe atuty tej prestiżowej lokalizacji. Nowoczesna i uporządkowana  architektura 
osiedla została zaprojektowana z myślą o sąsiedzkiej społeczności i bezpieczeństwie. Na wspólnym terenie znajdą się trawiaste 
boisko i stawy z pomostami. Dzięki wyjątkowej lokalizacji w bezpośredniej bliskości Parku Kultury Powsin i Ogrodu  
Botanicznego jego mieszkańcy mogą cieszyć się śpiewem ptaków i różnymi formami aktywności tak blisko domu.

Groen jest idealnym wyborem dla tych, którzy chcą zamienić mieszkanie na większy metraż i spełnić marzenie o domu 
z ogrodem. Jednocześnie dla tych, którzy nie chcą zrezygnować z wygody, jaką daje miasto. Tu pod ręką jest duży market na 
codzienne zakupy i eleganckie Centrum Handlowe „Stara Papiernia”, gdzie można wypić kawę i skorzystać z licznych usług. 
W odległości kilkuset metrów znajdują się przedszkola oraz prestiżowa American School of Warsaw, a 2 km od osiedla Publiczna 
Szkoła Podstawowa. Tuż przy osiedlu jest przystanek autobusowy z kilkoma liniami miejskimi, którymi można dojechać do stacji 
metra Kabaty lub do centrum Warszawy. Konstancin to jednak przede wszystkim znane uzdrowisko z Parkiem Zdrojowym, tężnią 
i malowniczymi willowymi uliczkami, których urok nieustannie przyciąga elity świata kultury i biznesu.

W SPRZYJAJĄCYM OTOCZENIU



Wyposażenie i wykończenie lokalu stanowi przykładową aranżację określającą funkcjonalność lokalu. Wyposażenie i wielkość zaproponowanych urządzeń ma charakter orientacyjny. 
Zakres wyposażenia i wykończenia lokalu określa Umowa nabycia lokalu. Powierzchnie pomieszczeń według normy PN-ISO 9836:2015-17, do powierzchni użytkowej nie wliczono 
powierzchni pod ściankami działowymi. Przestrzeń pod dachem liczona po powierzchni stropu. Przykładowa możliwość zagospodarowania poddasza w zakresie indywidualnej aranżacji 
Klienta, nie wchodzi w podstawowy zakres prac. Niniejsza karta ma jedynie charakter poglądowy i służy prezentacji nieruchomości, możliwości wykończenia i aranżacji wnętrz. Niniejsza 
karta nie ma charakteru oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego i nie stanowi zobowiązania GROEN Konstancin I Sp. z.o.o (dawniej: Ghelamco GP 1 Sp. z o.o. Konstancin 
Ska) z siedzibą w Warszawie.

typ C2
dom

176,65 m²
powierzchnia całkowita:

113,55 m²
powierzchnia UŻYTKOWA:



typ F
dom

PRZYTULNY SALON Z KOMINKIEM

WŁASNY OGRÓDEK

WIDNA KUCHNIA

SYPIALNIA Z GARDEROBĄ I ŁAZIENKĄ

PODDASZE Z MOŻLIWOŚCIĄ 
ADAPTACJI 

Wszystkie typy domów posiadają dobrze doświetlone, widne kuchnie, w których gotowanie to prawdziwa przyjemność. Marzą Wam się wieczory spędzane przy kominku w salonie? Teraz możecie cieszyć się ciepłem wymarzonego paleniska, a 
nastrojowe chwile będą z Wami nie tylko od święta.
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BLISKO WARSZAWY
S z y b k o  i  W y g o d n i e

Położenie osiedla między ulicami Wczasową i Warszawską,  

tuż przy granicy administracyjnej Warszawy, pozwala sprawnie  

dotrzeć do południowych dzielnic stolicy i ścisłego centrum:

        10 minut – dojazd autobusem do stacji metra Kabaty

        30 minut dojazd na lotnisko im. Fryderyka Chopina

        30 minut – dojazd do centrum Warszawy

        4 km – Południowa Obwodnica Warszawy S2  

        sprawny wyjazd z miasta we wszystkich kierunkach

Jesteśmy znanym deweloperem z korzeniami w Belgii, który od ponad 30 lat  
z sukcesami realizuje w Polsce cenione i innowacyjne projekty biurowe, handlowe 
oraz mieszkaniowe. Tworzymy unikalne projekty wzbogacające architektoniczny 
krajobraz miast, jednocześnie dbając o komfort przyszłych użytkowników i kierując 
się ideą zrównoważonego rozwoju. 

Biuro sprzedaży Groen Konstancin 
ul. Warszawska, Konstancin-Jeziorna
wjazd od ul. Warszawskiej 171 (przy Carrefour)

Jakub Bujalski
SALES MANAGER
jakub.bujalski@ghelamco.com
+48 600 446 325

600 113 113
www.groenkonstancin.com, contact@groenkonstancin.com


