


PRUSZKÓW - Ogólne informacje

Na dobry początek… warto poznać przeszłość miejsca zamieszkania!
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Czy Państwo wiecie, że Pruszków w znaczący sposób wpisał się w historię powojennej archeologii. To 
właśnie w tym rejonie działał jeden z najważniejszych ośrodków metalurgicznych w Europie. Stąd działają-
ce w Pruszkowie Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego obecne w krajobrazie i stanowiące 
wizytówkę miasta. W nawiązaniu do pięknej historii miasta ulica Stalowa wpisuje się w jego dzieje. Ulica 
Stalowa była jedną z najważniejszych w Pruszkowie i po dziejowych zawieruchach to właśnie na Stalowej 
odnajdziemy dawny charakter zabudowy i klimat miasta...  

W tak ciekawe miejsce położone w centrum miasta - pod adresem Stalowa nr 40, z doskonałą komunika-
cją z Warszawą , z pełną infrastrukturą usługowo-handlową w bliskim sąsiedztwie, z dostępem do nowo-
czesnych ośrodków sportowych i ochrony zdrowia, urzędów, szkół i przedszkoli a jednocześnie z dala od 
głównych arterii komunikacyjnych miasta zrealizowana zostanie inwestycja Osiedle Pruszków!

Inwestycja to w rzeczywistości powiew nowoczesnej architektury w klasycznym wydaniu. Projekt przewi-
duje realizacje jednego 5-cio piętrowego budynku, w którym znajdziemy 16 lokali mieszkalnych o metrażu 
od 45 do 125m2. W parterze znajdziemy lokal usługowy z zapleczem. Kondygnacja -1 obejmuje 18 
stanowiskowy garaż podziemny. W budynku dominować będą mieszkania 2- i 3- pokojowe ale również 
dostępne będą mieszkania 4- i 5-cio pokojowe. 

Inwestycja skierowana jest do ludzi ceniących jakość i funkcjonalny układ pomieszczeń. Każde z miesz-
kań zaprojektowane jest w sposób zapewniający stworzenie wygodnego do życia wnętrza a duże okna 
zapewnią dostęp naturalnego światła i poczucie przestrzeni. Projektanci zadbali aby mieszkańcy poczuli, 
że zamieszkują kameralną wspólnotę – jedynie 4 lokale ma piętrze. 

Deweloper zapewnia bezpieczny zakup nieruchomości realizowany za pośrednictwem rachunku powierni-
czego. Zakup bez prowizji i podatku PCC.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą mieszkań i kontaktem z wyłącznym 
sprzedawcą inwestycji!



Komórki lokatorskie K1, K2, K3, K4, K5, K6

K1 komórka lokatorska 2,33 m²

K2 komórka lokatorska 2,39 m²

K3 komórka lokatorska 1,52 m²

K4 komórka lokatorska 1,49 m²

K5 komórka lokatorska 1,50 m²

K6 komórka lokatorska 3,40 m²
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Miejsca parkingowe w garażu podziemnym

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
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19, 20

Miejsca parkingowe naziemne

www.dakinvest.pl

Dak Invest Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Stanisławów Pierwszy, ul. Jana Kazimierza 279 nr lokalu 3

05-126 poczta Nieporęt

Tel: +48 602 731 994 
Tel: +48 604 974 077
e-mail: poczta@dakinvest.pl



II piętro: mieszkanie M08 - 66,96 m2

N

NR

1

2

1 aneks kuchenny 3,82 m²

2 salon 17,97 m²

3 sypialnia 1 15,24 m²

4 sypialnia 2 12,65 m²

5 łazienka 5,47 m²

6 hall 6,63 m²

7 korytarz 5,18 m²

B1 balkon 1 5,56 m²

B2 balkon 2 4,75 m²

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
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