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Odwiedzający mogą skorzystać z promocji dotyczących wykończenia mieszkań oraz z porad 
architektów wnętrz

W najbliższy weekend 25-26 maja firma Atlas Estates zaprasza na dni otwarte w swoich trzech 
warszawskich inwestycjach mieszkaniowych. Biura sprzedaży ConceptHouse Mokotów (przy ul. 
Obrzeżnej 7a), Apartamentów przy Krasińskiego (przy ul. Przasnyskiej 11 na Żoliborzu) oraz 
Capital Art Apartments (przy ul. Giełdowej 4, nieopodal Ronda Daszyńskiego), będą otwarte 
w sobotę i w niedzielę w godzinach 10:00-17:00.

Osoby uczestniczące w dniach otwartych będą  mogły skorzystać z atrakcyjnych rabatów i kilku 
propozycji w zakresie wykończenia i aranżacji wnętrz. Po pierwsze, klienci, którzy zdecydują się na
skorzystanie z oferty Atlas Estates w zakresie wykończenia mieszkania w inwestycji Apartamenty 
przy Krasińskiego lub ConceptHouse Mokotów, mogą liczyć na rabat na w wysokości do 25 tys. zł, 
a także na nieodpłatne wykonanie projektów aranżacji wnętrz. Po drugie, wszyscy odwiedzający te 
dwa osiedla będą mogli skorzystać z porad architektów wnętrz oraz otrzymają kartę rabatową na 
materiały wykończeniowe. Karta ta, przygotowana przez Atlas Estates we współpracy z firmą KIM,
właścicielem hurtowni produktów budowlanych i wykończeniowych, zapewnia otrzymanie rabatu 
w wysokości 25% na farby i artykuły z działu sanitarnego oraz 15% upustu na glazurę i terakotę. 
Promocja w inwestycji Capital Art Apartments obejmuje natomiast 5% rabat na wybrane 
mieszkania. Dodatkowo, dla pierwszych 10 klientów w tej lokalizacji przewidziany został 
harmonogram płatności 20/80, co oznacza że 80% wpłaty klient dokonuje dopiero po odbiorze 
technicznym lokalu.

W czasie dni otwartych w dwóch lokalizacjach zostaną zaprezentowane apartamenty pokazowe. 
Wykonali je architekci wnętrz współpracujący z Atlas Estates przy wykańczaniu mieszkań dla 
klientów dewelopera.

Autorem koncepcji lokalu w Apartamentach przy Krasińskiego jest projektantka Agnieszka Zaranek
z firmy Decoroom. Nawiązuje ona najnowszych trendów we wnętrzarstwie poprzez podkreślenie 
związku z naturą, m.in. dzięki elementom z drewna dębowego. Połączenie salonu z kuchnią sprzyja 
wspólnemu spędzaniu czasu przez domowników. Nadanie różnych funkcji jednemu wnętrzu 
podkreśla wyspa kuchenna, która od strony salonu ma wygląd komody z półkami. Przytulna 
i elegancka sypialnia, gdzie znalazło się m.in. lustro w ozdobnej ramie oraz lampy z kryształami, 
jest natomiast połączona z prywatną łazienką. W łazience tej innowacją jest zastosowanie drewna 
teakowego o właściwościach wodoodpornych oraz zastąpienie tradycyjnej glazury stiukami. Pokój 
dziecięcy został natomiast urządzony w stylu statku piratów: wzory dodatków nawiązują do 
motywów map, okrętów i morza.

Apartment pokazowy w ConceptHouse Mokotów zrealizowała firma Out&In, reprezentowana 
przez arch. Joannę Czarowską-Sprawkę. Myślą przewodnią wnętrza jest graficzna forma 
i elegancja. Zastosowano w nim wysokiej jakości materiały w naturalnych kolorach, takie jak np. 
elementy wykonane z drewna dębowego, przeplatane czystą formą klasycznych czerni i bieli. 
Wśród mebli warto zwrócić uwagę na duńską kanapę firmy Innovation, a także klosz lampy 
Diamonds, który we wnętrzu odgrywa rolę rzeźby. Najciekawsze dla wielbicieli wzornictwa na 
wysokim poziomie może okazać się jednak krzesło z giętego drewna Merano. Jego producent, 
firma Ton, kontynuuje tradycję Michaela Thoneta, twórcy krzesła No 14, które stanowi ikonę 
światowego designu.

„Zdajemy sobie sprawę, że mieszkanie powinno charakteryzować się nie tylko wysoką jakością 



zastosowanych materiałów czy technik budowlanych. Rozumiemy, że dom, w którym będziemy się 
dobrze czuć, powinien być również wykończony w funkcjonalny sposób oraz estetycznie 
zaaranżowany, zgodnie z poczuciem dobrego smaku przyszłych mieszkańców. Dlatego pomagamy 
naszym klientom zamienić niewykończony lokal w prawdziwy dom przy możliwie niskich nakładach 
pracy i pieniędzy. W jednym z naszych osiedli niedawno zaczęliśmy wydawać klientom klucze do 
lokali, a budowa drugiego dobiega końca. Wierzę więc, że nasze propozycje dotyczące wykończenia
i aranżacji wnętrz, przygotowane na dni otwarte właśnie teraz, spotkają się z dużym 
zainteresowaniem” – mówi Michał Witkowski, dyrektor marketingu i sprzedaży w Atlas Estates.

Podczas dni otwartych Atlas Estates odwiedzający będą mogli wejść do budynków lub na plac 
budowy, żeby osobiście przekonać się o standardzie wykończenia budynków lub o postępach prac. 
Dni otwarte w ConceptHouse Mokotów oraz w Apartamentach przy Krasińskiego będą miały 
miejsce w nowo zaaranżowanych biurach sprzedaży, przeniesionych niedawno do lokali 
użytkowych znajdujących się w parterach budynków wchodzących w skład osiedli. Więcej 
informacji można uzyskać w biurach sprzedaży oraz na stronach internetowych poszczególnych 
projektów inwestycyjnych Atlas Estates.


