Zamieszkaj
przy słonecznych
Wyścigach!

SOLEA – nazwa inspirowana łacińskim słowem oznaczającym między
innymi podkowę. Nawiązuje bezpośrednio do wyjątkowego sąsiedztwa
inwestycji – Toru Służewiec. Podkowa to także symbol szczęścia: zawieszana
nad drzwiami wejściowymi do domów, przynosiła spokój i dostatek
mieszkańcom. SOLEA niesie ze sobą również wiele słonecznych skojarzeń,
które doskonale oddają charakter nowych mieszkań przy Wyścigach.
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SOLEA / Wyścigi – wyjątkowe miejsce

Wyścigi – miejsce
z duszą i historią.

W 1939 roku na torze wyścigów konnych na Służewcu
poszła w górę pierwsza bomba, rozpoczynając trwającą
do dziś historię tego kultowego miejsca. Napisały ją kolejne

SOLEA – zamieszkaj przy Wyścigach.
Idziemy o zakład, że to szczęśliwy adres.

pokolenia miłośników sportowej rywalizacji, których
emocje i pasja nadały niezwykły charakter całej okolicy.

Szukasz idealnego miejsca do życia?
Na szczęście jest SOLEA – inwestycja zlokalizowana
w bezpośrednim sąsiedztwie Toru Służewiec.
SOLEA to butikowa inwestycja o wysokim standardzie,
zlokalizowana u zbiegu ul. Bartłomieja i końcowego
odcinka ul. Bokserskiej. W dwóch czteropiętrowych
budynkach zaplanowano 91 słonecznych mieszkań – od
kameralnych studio o powierzchni 25 m2, po dwupoziomowe
apartamenty o powierzchni ponad 140 m2. W otoczeniu
inwestycji znajdują się różnorodne tereny zielone,
m.in. Park Bartłomieja i Staw Wyścigi – idealne do rekreacji.

Służewiec z roku na rok rozwija się i zmienia, jednak

SOLEA to prawdziwa zielona przystań w dynamicznie

Popularne Wyścigi to nie tylko rywalizacja na torze i emocje

jedno pozostaje takie samo – Wyścigi to unikalne miejsce

rozwijającej się dzielnicy, świetnie skomunikowana

na trybunach – to również rozległy zielony teren rekreacyjny,

na mapie nie tylko Mokotowa, ale i całej stolicy.

z kluczowymi punktami na mapie Warszawy. Planowany

porośnięty 95 gatunkami drzew i aż 6 000 gatunków krzewów.

To może być również Twoje miejsce!

termin ukończenia inwestycji: IV
kwartał2024
2023roku.
roku.
I kwartał
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SOLEA / Klasyczne piękno

Klasyka.
Kameralność.
Komfort. Dla Ciebie.

Piękno detali.
○ Charakterystyczne, dekoracyjne
panele aluminiowe na elewacji

○ Wejście wykończone
kamieniem

○ Kamienna posadzka i mosiężne
detale dekoracyjne w wykończeniu
części wspólnych

Klasyczne piękno nigdy nie wychodzi z mody.

○ Recepcja w klasycznym,

Szczególnie, jeśli harmonijnie łączy się z najwyższą

minimalistycznym stylu

○ Szary piaskowiec na fasadzie
na poziomie parteru

jakością wykonania i dbałością o każdy detal.
Modernistyczna prostota, elegancja i funkcjonalność – tak
opisać można projekt budynków, składających się na inwestycję
SOLEA. Kameralna, czteropiętrowa zabudowa o kaskadowym
układzie i stonowanej kolorystyce harmonijnie wpisze się
w otoczenie, a wysoka jakość materiałów i standardu wykończenia
gwarantują trwałość i estetykę budynków na lata.
Wnętrza budynków zaprojektowane zostały z troską o każdy detal.
Mieszkańców i ich gości witać będzie reprezentacyjny hol z całodobową
recepcją. Wykończenie części wspólnych zostanie wykonane z trwałych
ponadczasowych materiałów – kamienia, szkła, ceramiki, drewna
i metalu. Już od wejścia można się tu będzie poczuć jak w domu.
Wszystko to sprawia, że SOLEA Mieszkania przy Wyścigach to komfortowe
i bezpieczne miejsce, w którym na pewno znajdziesz szczęście.
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SOLEA / Mieszkania pełne słońca

Budynek A

63

SOLEA w liczbach.
11

mieszkań typu studio

apartamenty
mieszkanie sześciopokojowe
/ lokal usługowy

mieszkań dwupokojowych

36

1

Budynek B

91

28

116

mieszkań

miejsc parkingowych

apartamentów
mieszkań pięciopokojowych

26
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całodobowa ochrona / portiernia

24

2,8

mieszkań trzypokojowych

do ponad 3 metrów wysokości mieszkań

SOLEA to 91 mieszkań o różnorodnym metrażu i układzie –

Tyle słońca
w każdym wnętrzu!
8

od 25 m2 do ponad 140 m2. Wysokość mieszkań od 284 cm
do ponad 300 cm oraz duże, drewniane okna sprawią,
że wnętrza są jasne, a ich przemyślany funkcjonalny układ
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mieszkań czteropokojowych

zapewni przyszłym mieszkańcom bogate możliwości aranżacji.

SOLEA MIESZKANIA PRZY WYŚCIGACH

9

SOLEA / Przestrzeń komfortu

Wygoda
i bezpieczeństwo.
Do każdego z mieszkań przynależeć będzie przestrzeń
zewnętrzna: loggia, balkon, taras lub ogródek –
prywatna strefa relaksu z widokiem na zieleń.
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Całodobowa ochrona

Winda bezpośrednio z poziomu parkingu

Rowerownia

Indywidualne gniazda elektryczne przy każdym miejscu postojowym

SOLEA / Mieszkania typu studio

Różne mieszkania, ta sama najwyższa jakość.
Wybierz mieszkanie idealne dla Ciebie.

Mieszkania typu studio
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Kameralne i wygodne

SOLEA MIESZKANIA PRZY WYŚCIGACH
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SOLEA / Mieszkania 2 pokojowe

Funkcjonalnie
i komfortowo

Mieszkania 2 pokojowe
14
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SOLEA / Mieszkania 3 pokojowe

Mieszkania 3 pokojowe

Komfort dla każdego
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SOLEA / Mieszkania 4 pokojowe

Przyjazna przestrzeń
dla rodzin

Mieszkania 4 pokojowe
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SOLEA / Mieszkania 5 pokojowe

Mieszkania 5 pokojowe
22
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Więcej miejsca –
więcej możliwości
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SOLEA / Apartament 6 pokojowy, dwupoziomowy

Apartament 6 pokojowy,
dwupoziomowy

Przestrzeń
wyjątkowych
możliwości

II poziom

I poziom
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SOLEA / Okolica nieskończonych możliwości

Praca, nauka, czas wolny…
Zamieszkaj w okolicy,
która zaspokoi wszystkie
Twoje potrzeby.
Dla aktywnych:

Dla dojeżdżających do pracy:

○ Place zabaw i siłownie plenerowe

○ Przystanek autobusowy 3 minuty spacerem od inwestycji

○ 1 minuta spacerem do zielonego Parku Bartłomieja

○ Zajezdnia tramwajowa 10 minut spacerem od inwestycji

○ 17 minut spacerem do rozległego parku Dolina Służewiecka,

○ Dwie stacje metra w pobliżu – Służew i Ursynów

z bogatą infrastrukturą rekreacyjną i Służewieckim Domem Kultury
A po szkole i pracy:
Dla młodszych i starszych uczniów:

○ Dwa Ogródki Jordanowskie

○ Dwie szkoły podstawowe

○ Kawiarnie, bary i restauracje

○ 18 przedszkoli, 19 żłobków w promieniu 3 km
○ Liczne lokale handlowe i usługowe
Dla studentów:
○ Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Legenda:

○ Centrum handlowe Galeria Mokotów
w odległości 4 km od inwestycji

Sport i rekreacja

Gastronomia

Szkolnictwo i kultura

Zakupy

i Wydział Lingwistyki w odległości 500 m
○ Świetna komunikacja z Uczelnią Łazarskiego,
Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego
Transport

oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym
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SOLEA / Gramy w zielone

Troska o naturalne środowisko
to nasze wspólne zobowiązanie.

SOLEA to inwestycja, która na każdym etapie –

Rozwiązania, które służą środowisku i mieszkańcom:

od projektu, przez proces budowy, po codzienną

○ Niskoemisyjne materiały

eksploatację budynków – realizowana jest

○ Panele słoneczne na dachach budynków

w trosce o środowisko naturalne i zgodnie

○ Rozwiązania oszczędzające wodę do pielęgnacji terenów zielonych

z ideą zrównoważonego rozwoju.

○ Zieleń na dachach budynków absorbująca deszczówkę
○ Stojaki na rowery

Potwierdzi to certyfikat BREEAM – przyznawany

○ Chodniki antysmogowe

inwestycjom spełniającym najwyższe standardy

○ Zielone patio

polityki prośrodowiskowej w zakresie między innymi

○ Plac zabaw dla dzieci

zagospodarowania terenu, użytych materiałów,
zdrowia i dobrego samopoczucia użytkowników.
Zielona przestrzeń sąsiedzkich spotkań
Integracja wśród zieleni? Zlokalizowane w sercu inwestycji patio to idealne
miejsce spotkań mieszkańców. W zaprojektowanej zgodnie z ideą bioróżnorodności
przestrzeni znajdą się rośliny oczyszczające powietrze, z przewagą gatunków
rodzimych oraz ogródek ziołowy. Budki dla owadów i ptaków umożliwią codzienną
obserwację przyrody, a częściowo zadaszony plac zabaw zapewni dzieciom
doskonałą rozrywkę w każdą pogodę.
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Zaufaj naszemu
doświadczeniu.
SOLEA to inwestycja realizowana przez spółkę
Gilmerton, konsorcjum firm z ponad 20-letnim
doświadczeniem na rynku nieruchomości. Konsorcjum
tworzą Apsys Polska oraz SK Management s.ar.l.

Apsys Polska to deweloper i zarządca nieruchomości

SK Management s.ar.l. to inwestor od ponad 20 lat specjalizujący

komercyjnych obecny na rynku od 25 lat, który odpowiedzialny

się w butikowych projektach budownictwa mieszkaniowego,

jest m.in. za budowę i zarządzanie inwestycjami takimi jak

realizowanych przez dedykowane do każdej inwestycji

Posnania w Poznaniu, Manufaktura w Łodzi oraz Centrum

spółki celowe. Firma SK Management w portfolio realizacji

Janki w Warszawie. Wszystkie projekty realizowane przez

w Polsce posiada biurowiec Green Park w Al. Ujazdowskich 10

firmę są zgodne z ideą „Making cities vibe” – ożywiania

w Warszawie (udziałowiec i zarządzający projektem

przestrzeni miejskiej, kreowania wyjątkowych doświadczeń

Green Park Properties sp. z o.o.), inwestycję wielomieszkaniową

oraz dbania o zrównoważony rozwój. Apsys Polska łączy

z usługami na parterze budynku Rezydencja Eliza w Warszawie

profesjonalizm z szacunkiem do tradycji, historii miejsca, jego

(inwestor i zarządzający projektem) oraz rozpoczęty projekt

otoczenia oraz odpowiedzialnością społeczną i ekologiczną.

zespołu budynków wielorodzinnych w Gliwicach (udziałowiec

Apsys Polska jest liderem na polskim rynku nieruchomości

i zarządzający projektem). Każdą z tych inwestycji zaprojektowano

w certyfikacji BREEAM dla centrów handlowych. Certyfikaty

z dużą dbałością o funkcjonalne rozwiązania lokali, użyte

te posiada ponad 20 obiektów zarządzanych przez firmę.

materiały, detale i ponadczasową architekturę budynków.
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Adres inwestycji:
ul. Bartłomieja 2
02-683 Warszawa

Biuro sprzedaży:
ul. Elizy Orzeszkowej 14, lokal 106
02 – 374 Warszawa
tel. 22 225 25 46
mail: biuro.solea@soleamokotow.pl

www.soleamokotow.pl

