
LOOKBOOK INWESTYCJI



Kameralna inwestycja 
w Warszawie

Oaza Mokotów to ekskluzywna inwestycja 
apartamentowa zapewniająca ciszę 
i spokój. To gwarancja najwyższego 
standardu wykończenia i jakości materiałów.

Trzypiętrowy kompleks pomieści 69 
słonecznych i komfortowych apartamentów 
o powierzchni od 47 do 145 m². Lokale 
posiadają duże balkony, a na parterach 
również prywatne tarasy.
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Oaza spokoju w sercu 
zielonego Mokotowa

Nieruchomość przylega do przepięknej 
i dziewiczej Skarpy Warszawskiej z dostępem 
do naturalnego stawu. 

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajdują 
się tereny rekreacyjne Klubu Sportowego 
Warszawianka – boiska sportowe i korty tenisowe 
oraz zespół basenów ze strefą Spa & Wellness. 

W pobliżu znajdują się liczne kawiarnie 
i popularne restauracje, które ściągają gości 
z całej Warszawy.
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Poznaj 
lepiej swój 
nowy dom
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Apartamenty wykończone 
w najwyższym standardzie

Apartamenty zaprojektowano tak, aby były jak 
najbardziej przyjazne i funkcjonalne. Dwie łazienki, 
garderoba, duże pokoje i przestronny salon 
tworzą harmonijną całość. 

Swój apartament możesz zamówić 
z wykończeniem pod klucz. Powierz projekt 
ekspertom, którzy przygotują kompleksowe 
wykończenie mieszkania i zaproponują 
najwyższej jakości materiały.
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Przykładowy apartament

Apartament nr: 40

Piętro: 2

Powierzchnia lokalu: 127,77 m2

Wysokość pomieszczenia: 2,84 m
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Dom, który spełni każde 
Twoje życzenie

Każdy apartament jest przygotowany do 
instalacji inteligentnego domu. Kontroluj 
klimatyzację, żalujze, urządzenia elektryczne 
czy ogrzewanie nie ruszając się z miejsca. 

Inteligentne rozwiązania automatyki 
domowej w Oazie Mokotów wprowadzą Cię 
w zupełnie nowy wymiar nowoczesnego, 
wygodnego i bezpiecznego życia. 
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Cegła Rainbow 
Snowdast 360

Oświetlenie Panzeri 
Zero Round

Tapeta Vesstige

Fornir dąb srebrzysty

Marmur Dark Maron 
Marble

Najwyższej 
jakości 
materiały
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O inwestorze

Oaza Mokotów Sp. z o.o. Sp. k. jest spółką celową, 
której misją jest realizacja projektu zabudowy 
apartamentowej zlokalizowanej przy ul. Piaseczyńskiej 
w Warszawie. Stanowi on część projektu całościowej 
rewitalizacji terenów Klubu Sportowego Warszawianki 
opracowanego w latach 2002-2003 przez prof. 
dr hab. Stefana Kuryłowicza – Pracowania APA 
Kuryłowicz&Associates Sp. z o.o.

Gwarantujemy doświadczenie, dbałość o detal, 
wykorzystanie najwyższej jakości materiałów 
i urządzeń oraz współpracę z doświadczonymi 
uczestnikami procesu inwestycyjnego: architektami, 
wykonawcami, inżynierami i architektami wnętrz.
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Sprzedaż prowadzi:
How About Us Consulting Group
+48 576 736 777
+48 881 609 555
apartamenty@oazamokotow.pl



www.oazamokotow.pl


