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Informacja prasowa
Skanska wprowadza autorskie rozwiązanie Sitta, czyli szwedzki koncept mieszkań
wykończonych „pod klucz”
Pomalowane ściany, ułożone podłogi, zamontowane drzwi, oświetlenie, w pełni
wykończona łazienka i kuchnia ze sprzętem AGD – to tylko część rozwiązań w ramach
nowego konceptu mieszkań wykończonych „pod klucz”, który Skanska wprowadza do
swoich inwestycji mieszkaniowych. Sitta, czyli autorskie rozwiązanie dewelopera, po
raz pierwszy pojawi się w jednym z budynków osiedla Holm House 3. To właśnie tam
nabywcy będą mogli znaleźć mieszkania wykończone w całości w jednym z dwóch
stylów aranżacyjnych – klasycznym lub nowoczesnym.
Nowe skandynawskie podejście
•

Akapit, w którym opiszemy ideę nowego produktu – podkreślimy skandynawski
charakter i filozofię Sitta (wraz z wyjaśnieniem znaczenia słowa)

Mieszkania gotowe do wprowadzenia
•

W tym akapicie opiszemy wszystkie elementy wykończenia, które wchodzą w skład
Sitta

•

Zaznaczymy, że to rozwiązanie, które ułatwia życie nabywcom mieszkań, ponieważ
nie muszą martwić się o jakąkolwiek kwestię, związaną z wykończeniem mieszkań
(oszczędność czasu, bezpieczeństwo, najwyższa jakość wykończenia)

•

W ostatniej części akapitu znajdzie się wypowiedź Pani Aleksandry:

- Nabywcy coraz częściej interesują się mieszkaniami wykończonymi „pod klucz”, ponieważ
to wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Dzięki kompletnemu pakietowi fit-out nie musimy
poświęcać czasu na samodzielne poszukiwania materiałów i elementów wykończeniowych.
Oszczędzamy czas również na poszukiwaniach i nadzorowaniu prac firm remontowych, a
zamiast tego możemy mieć pewność, że nad wykończeniem naszego mieszkania czuwał
cały sztab ekspertów – architektów, projektantów i wykonawców. Dzięki temu możemy po
prostu odebrać klucze i od razu wprowadzić się do naszego nowego domu lub od razu
zacząć czerpać zyski z wynajmu, jeśli mieszkanie zakupiliśmy z przeznaczeniem
inwestycyjnym – mówi Aleksandra Goller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w spółce
mieszkaniowej Skanska.
Dwa style wykończenia – elegans i klassik
•

W tym akapicie opiszemy dwa style wykończenia – nawiążemy do tego, co je łączy
(skandynawski charakter, minimalizm) oraz tego, co je różni

•

Opiszemy również fakt, że oba style stanowią świetne „tło” do wprowadzenia do
mieszkań własnych mebli i dodatków, które pozwolą właścicielom nadać
mieszkaniom indywidualny charakter

Holm House 3 – pionierskie osiedle z wykończeniem Sitta
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•

Akapit, w którym jasno wskażemy, że pierwsza faza wprowadzania rozwiązań Sitta
obejmuje jeden budynek na Osiedlu Holm House 3, ale Skanska planuje
rozszerzenie tego rozwiązania w kolejnych inwestycjach

Dodatkowych informacji udzielają:
Mateusz Haniszewski, Senior PR Consultant, Komunikacja Plus, tel +48 609 998 444, email: mhaniszewski@komunikacjaplus.pl,
Direct line for media, tel +46 (0)10 448 88 99
Tę i poprzednie informacje prasowe można również znaleźć pod adresem https://
www.skanska.pl/o-skanska/media/informacje-prasowe/
The Skanska Group
Skanska jest światowym liderem w budownictwie. Realizujemy projekty na wybranych rynkach w Skandynawii, Europie i
USA. Kierując się wartościami Grupy, Skanska chcemy przyczyniać się do tworzenia lepszego społeczeństwa. Dostarczamy
innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań zarówno dla prostych, jak i złożonych zadań. Zatrudniamy około 35 000
pracowników, a nasze przychody w 2019 roku wyniosły 177 miliardów SEK.
Skanska Residential Development Poland
Jesteśmy deweloperem, realizującym od 2011 r. na polskim rynku wysokiej jakości projekty mieszkaniowe. Czerpiemy z ponad
130-letniej historii Grupy Skanska i ponad 100-letniego doświadczenia w budowie domów i osiedli w takich krajach jak Wielka
Brytania, Szwecja, Norwegia, Finlandia i Czechy.
Zgodnie z filozofią działania Skanska, stawiamy na budownictwo zrównoważone. Szczególną wagę przykładamy do
projektowania obiektów bez barier architektonicznych dla osób o różnym stopniu mobilności i w różnym wieku. Dbamy o
zapewnienie równowagi pomiędzy budynkami a strefami zielonymi, a także o przemyślane projektowanie przestrzeni wspólnych
dla mieszkańców.
W Polsce wybudowaliśmy Park Ostrobramska, Osiedle Mickiewicza (etap1, 2 I 3), Jaśminowy Mokotów (etap 1 i 2), Holm
House (etap 1 i 2) oraz Park Skandynawia (etap 1). Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych etapów naszych inwestycji
w najbardziej lubianych dzielnicach Warszawy - Jaśminowy Mokotów (etap 3), Holm House (etap 3), Osiedle Mickiewicza (etap
4), Park Skandynawia (etap 2 i 3). Osiedle Mickiewicza to pierwsze osiedle mieszkalne w Polsce z certyfikatem BREEAM,
Jaśminowy Mokotów to pierwsza budowa w Warszawie zasilana wyłącznie energią wiatrową. Holm House to z kolei pionierski
projekt mieszkalny z certyfikatem “Obiekt bez barier”. Aktualnie wszystkie nasze inwestycje powstają zgodnie z certyfikacją
środowiskową BREEAM.
Niezwykle istotna dla naszej firmy świadomość środowiskowa, w ślad za którą tworzymy zrównoważone osiedla mieszkaniowe,
owocuje uznaniem w oczach ekspertów rynku budowlanego i nieruchomości. Podczas naszej 10-letniej obecności na polskim
rynku mieszkaniowym zdobyliśmy szereg branżowych nagród I wyróżnień w takich konkursach jak, Nagroda Architektoniczna
Prezydenta m.st. Warszawy; „Lider Dostępności”; PLGBC Green Building Awards, 4Buildings Awards “Zielony Orzeł” oraz
“Twórcy Przestrzeni” „ Rzeczpospolitej”, Listki CSR Polityki. Co roku nasze działania w obszarze społecznej odpowiedzialności
biznesu są notowane w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Więcej informacji na stronie: mieszkaj.skanska.pl
Zapraszamy do odwiedzin bloga: greenliving.byskanska.pl
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