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Mieszkania przy Lesie Kabackim
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2 POKOJE – 45,54 m2

– parter, ogródek 55 m2, balkon 6,90m2

3 POKOJE – 68,22 m2

parter, balkon 5,80 m2 i 5,95 m2,
ogródek 204 m²

2 POKOJE – 42,96 m2

– 2 piętro, balkon 6,10 m2
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2 POKOJE – 47,67 m2

1 piętro, balkon 5,96 m2

3 POKOJE – 54,53 m2

2 piętro, balkon 8,00 m2

4 POKOJE – 93,65 m2

1 piętro, balkon 6,74 m2
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DWUPIĘTROWA, KAMERALNA ZABUDOWA
zaprojektowana z nowoczesnymi elewacjami, urozmaiconymi przestronnymi balkonami i tarasami oraz prywatnymi 
ogródkami. Z myślą o potrzebach przyszłych mieszkańców budynki zostały wyposażone w windy oraz garaże podziemne.

SPOKOJNA ENKLAWA
zlokalizowana tuż przy południowej granicy Warszawy w pobliżu Lasu Kabackiego zapewnia ciszę, jak również możliwość 
wypoczynku. Dobrą jakość życia gwarantuje łatwy i bezpośredni dostęp do szkół, przedszkoli, komunikacji miejskiej, 
lokalnych sklepów czy parku miejskiego z boiskiem i placem zabaw. Dodatkowym atutem tej lokalizacji jest alternatywny 
środek transportu - Piaseczyński Rower Miejski, którym można w szybki i nieemisyjny sposób przemieścić się ścieżkami 
rowerowymi przez Las Kabacki na pobliski Ursynów do Powsina czy Konstancina lub autostradą rowerową wzdłuż ulicy 
Puławskiej w kierunku Warszawy. W realizacji jest również droga ekspresowa Puławska Bis, która jeszcze bardziej skróci 
przejazd samochodem do Warszawy.

MAK DOM HOLDING S.A. to sprawdzony deweloper, 
członek PZFD – od 29 lat działający na rynku nieruchomości, 
wyróżniony licznymi nagrodami, między innymi za wkład 
w rozwój wielu polskich miast ale także uhonorowany 
wyróżnieniami za najwyższe standardy jakości i obsługi – za 
2013 r. otrzymał po raz drugi z rzędu godło Deweloper Roku. 

MAK DOM – budujemy dla Ciebie

BIURO SPRZEDAŻY KUROPATWY XI i MARINA
ul. Wilanowska 8, 05-509 Józefosław

 721 610 300   609 944 209   609 809 859
 ap@makdom.pl

BIURO CENTRALNE:
Al. Niepodległości 54, 02-626 Warszawa

 +48 22 322 70 03

Niniejsza ulotka ma charakter informacyjny, niestanowiący oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Należy ją traktować,zgodnie z art. 71 kc., wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy.

www.makdom.pl  
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