piękno życia w nieruchomościach

WARSZAWA

WARSZAWA

Ursus to dzielnica, która została przyłączona do
Warszawy w 1977 roku. Niegdyś kojarzona jedynie
z Zakładami Mechanicznymi Ursus, obecnie jest
miejscem rozwijającym się bardzo prężnie. Przyjęcie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, które nastąpiło w 2014 roku umożliwiło
rozpoczęcie procesu rewitalizacji w całej dzielnicy.
W ramach planu zakładana jest rewitalizacja
terenów poprzemysłowych oraz uporządkowanie
urbanistyczne ponad 200 hektarowego obszaru.
Obecnie Ursus to teren o największym potencjale
inwestycyjnym w m. st. Warszawa.

URSUS
Mieszkańcy Ursusa mają do dyspozycji kolej
miejską, którą w kilka minut można dojechać do
zagłębia biurowego na Służewcu, do centrum
Warszawy czy Lotniska im. F. Chopina.

W ciągu ok. 25 lat na terenie dzielnicy dojdzie do
wielu zmian, m.in powstaną nowe mieszkania,
rozwinie się obszar usług i przemysłu, które mogą
stworzyć liczne miejsca pracy. Plan miejscowy
uwzględnia wszelkie potrzeby lokalnej społeczności,
więc na terenie Ursusa zaplanowano duże
przestrzenie z przeznaczeniem na usługi społeczne
i publiczne, takie jak przedszkola, szkoły, a także
parki.

PLACE ZABAW
W OKOLICY

Park Achera

PLACÓWKI
EDUKACYJNE

BLISKO
SKM

Stacja PKP Ursus

Tuż przy osiedlu Next Ursus powstaje EKOpark. Na
terenie 5ha, wzdłuż ul. Gierdziejewskiego utworzone zostaną ekologiczne ścieżki edukacyjne,
miejsca do street workoutu, wybiegi dla psów czy
place zabaw dla dzieci. Obiekt będzie miał charakter otwarty.

BLISKO
CH FACTORY

Factory Ursus

1 MINUTA
DO PARKU

TWOJE PRZYSZŁE OSIEDLE
Vision, Impression, Unique, Harmony to zaledwie kilka nazw,
które zdobić będą budynki nowej inwestycji. Wierzymy, że
ich pozytywna energia będzie dodawać Wam radości każdego dnia.

PLACE
ZABAW

SIŁOWNIA
PLENEROWA

Pełne praktycznych i nowoczesnych rozwiązań osiedle Next Ursus
będzie składało się z 14 komfortowych i ciekawych architektonicznie
budynków mieszkalnych wtopionych w zieleń miejską i zaprojektowane zielone tereny wspólne. Na osiedlu, do dyspozycji mieszkańców będą:

BOISKO
DO SIATKÓWKI

STREFA
RELAKSU Z
FONTANNĄ

LICZNE LOKALE
USŁUGOWE

WSZYSTKO
U TWEGO BOKU
Stacja SKM

Apteka

900 metrów

350 metrów

EKOpark

Szkoła

600 metrów

1 kilometr

Sklep spożywczy

Przedszkole
300 metrów

160 metrów

NEXITY
SMART HOME
URZĄDZENIE
PRZYSZŁOŚCI
W TWOIM DOMU

UDANA
INWESTYCJA
SZAMOTY
Ursus podbija serca poszukujących idealnego mieszkania
w Warszawie. To doskonała lokalizacja dla osób ceniących
dobrą komunikację z centrum oraz zaciszne
i nowoczesne otoczenie.
Powstające tu nowe przedszkola i szkoły to
z pewnością ogromny atut dla rodzin z małymi
dziećmi. Ursus to bardzo modna dzielnica,
w której można nie tylko wypocząć, spędzić
czas z rodziną i przyjaciółmi, ale też znaleźć
upragnioną ciszę i spokój.

Do wszystkich mieszkań oferujemy możliwość
wykupienia innowacyjnego systemu zarządzania
domem - Nexity Smart. Rozwiązanie to
zapewnia na co dzień wygodę i bezpieczeństwo.
Dzięki Nexity Smart możliwe jest zarzadzanie
alarmami antywłamaniowymi, temperaturą
pomieszczeń, dostawą energii elektrycznej,
oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym,
otwieraniem i zamykaniem rolet, żaluzji. Dodatkowo, system w rozbudowanej wersji zawiera
funkcję programowania, włączania/wyłączania
sprzętów elektrycznych i elektronicznych.

PRZESTRZEŃ
DLA CIEBIE
Inwestycja Next Ursus to najwyższy komfort życia
mieszkańców dzięki odpowiedniej infrastrukturze. Na terenie
osiedla znajdzie się przestronna siłownia plenerowa,
a także place zabaw dla dzieci.
Next Ursus to miejsce bardzo nowoczesne.
Atrakcyjnym rozwiązaniem na terenie osiedla będą
ławeczki ładujące z wbudowanymi
stacjami WiFi ogólnodostępne dla przyszłych mieszkańców.

PLAN OSIEDLA NEXT URSUS*

Zalety osiedla Next Ursus
Architektura
AMBITION
85 mieszkań

dobrze zaprojektowane

liczne komórki
lokatorskie
lokale usługowe

Nowoczesne
rozwiązania
fotowoltaiczne
ławki multimedialne
stacja ładowania
samochodów elektrycznych

Bogata
infrastruktura
place zabaw
boisko do siatkówki
siłownia plenerowa
zagospodarowane
tereny zielone
strefa relaksu z fontanną

ul. Kompanii AK Goplana

ACCENT
83 mieszkania

AMBITION

ADVENTURE

HARMONY

ACCENT

LIGHT
80 mieszkań

MODERN
ENERGY

ul. Edwarda
Habicha

miejsca postojowe
naziemne i podziemne

HARMONY
120 mieszkań

MODERN
98 mieszkań

LIGHT

STYLE
125 mieszkań

ENERGY
133 mieszkania

STYLE

UNIQUE

LIFE
112 mieszkań

UNIQUE
178 mieszkań

LIFE

EMOTION
63 mieszkania

PASSION
76 mieszkań

EMOTION

PASSION

VISION
133 mieszkania

IMPRESSION
262 mieszkania

VISION

14 budynków

ADVENTURE
118 mieszkań

IMPRESSION

Biuro srzedaży
sprzedaży ul. Posag 7 Panien

*Plan osiedla Next Ursus przedstawia możliwą do realizacji zabudowę, zgodnie z Planem Miejscowym zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego przez Radę Miasta
Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. o NR LXXXV/2213/2014. Przedstawione materiały graficzne i informacyjne mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane
jako ostateczne projekty realizacyjne.
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WARSZAWA URSUS
PÓŁNOCNY

Stacja kolejowa PKP

Rowery miejskie

Sklep

Biblioteka

Przedszkole

Przystanek autobusowy

Szkoła

Park

Kawiarnia

Fitness club

5 krajów :
Francja, Polska, Portugalia, Włochy, Niemcy
8 500 pracowników
21 000 sprzedanych mieszkań
371 mln Euro dochodu operacyjnego
4,6 mld Euro obrotu ( + 5 % względem 2020 roku)

*dane za 2021 rok

Budynek Modern

BIURO SPRZEDAŻY
Ul. Posag 7 Panien 18

pon.: 11.00 - 19.00
wt. - pt.: 10.00 - 19.00
sob.; 10.00 - 16.00

Makiety, rzuty oraz projekty i wizualizacje prezentowane w niniejszych materiałach oraz w czasie Dni Szalonych Cen/Dni
Otwartych mają wyłącznie charakter poglądowy. Wszelkie warunki wyposażenia nieruchomości, kubatury, metrażu oraz
innych danych wynikających z ww. dokumentów zostają ustalone w ostatecznej umowie przeniesienia prawa własności
nieruchomości oraz ostatecznych projektach oraz dokumentacji powykonawczej sporządzonej dla nieruchomości. Wszelkie znaki
towarowe, grafiki, treści zawarte w materiałach stanowią wyłączną własność NP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 98, 00 – 807 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy,
pod numerem KRS 0000351993 (z zastrzeżeniem materiałów wykorzystywanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty
trzecie). Wykorzystywanie ww. materiałów bez uzyskania pisemnej zgody NP 11 Sp. z o.o. sp. k. podlega odpowiedzialności karnej
i cywilnej. Przedstawione materiały grafi czne i informacyjne mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako
ostateczne projekty realizacyjne.

DOŚWIADCZENIE
I BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE:
NEXITY W LICZBACH

(22) 29 29 009
www.nextursus.pl

