
1

Nowa inwestycja 
w sercu Starego Mokotowa
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Tam, gdzie historia 
przenika się z nowoczesnością

Wyjątkowy adres - Racławicka 7
Adres nowej inwestycji jest szczególny, gdyż wpisany  
w historię sięgająca czasów przedwojennych. W tym miejscu  
w 1932 roku powstała piekarnia „Kuracyjna”, w której przez lata 
wypiekano tradycyjny polski chleb. 

Racławicka 7 to wyjątkowa inwestycja  
w ofercie Syrena Invest. Koncept powstał 
z myślą o wymagających klientach, którzy 
poszukując mieszkania oczekują nowo- 
czesności, estetyki i wygody. W ramach  
5-piętrowego budynku zaprojektowano 
lokale  inwestycyjne o powierzchniach  
od 25,17 m2 do 72,85 m2, lokale usługowe  
na parterze oraz wygodne i jasne mieszkania  
z balkonami lub tarasami, o powierzchniach 
od 42,33 do 117,63 m2. Przewidziane są  
również miejsca postojowe, komórki  
lokatorskie i boksy rowerowe. 

Kameralny charakter inwestycji idealnie  
łączy zabytkowe cechy dzielnicy z potrzebami 
współczesnych klientów. Ten nietuzinkowy 
projekt cechują ciekawe rozwiązania  
architektoniczne, wysokiej jakości materiały 
wykończeniowe i stonowana, harmonijna 
kolorystyka.

Racławicka 7 to inwestycja premium, która łączy w sobie wyjątkowy charakter  
i historię Starego Mokotowa z potrzebami współczesnych klientów. 

Stary Mokotów to dzielnica o wyrazistym obliczu, której dzieje i prestiż wyraźnie zapisały się  
na kartach historii Warszawy. To miejsce prestiżowe, gdzie zawsze mieszkały, tworzyły i pracowały 
niezwykłe osobistości i barwne postacie ze świata kultury. To właśnie w przestrzeni Starego Mokotowa 
znajdziemy zabytkowe kamienice i pełne szyku budynki z dawnych lat. Trudno więc wyobrazić sobie, 
że istnieje lepsze miejsce do życia, jeśli chcesz mieszkać niemal w centrum stolicy, w otoczeniu zieleni, 
parków, kameralnych i eleganckich uliczek i mieć łatwy dostęp do miejskiej infrastruktury. Jedną  
z piękniejszych i popularnych ulic Mokotowa jest właśnie Racławicka. Tu zabytkowy charakter 
dzielnicy łączy się z nowoczesnym lifestylem.
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Stary Mokotów to jedna z najpiękniejszych części Warszawy, bogata w zabytkowe pałace i rezydencje, architekturę okresu 
międzywojennego, parki ze zbiornikami wodnymi i fontannami, a także liczne pamiątki powstańcze. Słynie z przestronnych 
terenów zielonych. Do najpopularniejszych należą: Pole Mokotowskie, Park Arkadia, Morskie Oko, Dreszera i Sielecki.  
Mokotów jest niewątpliwie kulturalnym filarem Warszawy, gdzie można ciekawie spędzić czas, wybrać się do Teatru Nowego, 
Teatru Guliwer, Kina Iluzjon, odwiedzić Pałac Szustra, zajrzeć do Wytwórni Filmów Fabularnych lub aktywnie wypocząć  
w Klubie Sportowym Warszawianka. Bogata oferta kulinarna z licznymi restauracjami, barami i pubami sprawia,  
że Stary Mokotów zawsze tętni życiem.   

Bogata 
infrastruktura  
Rozbudowana infrastruktura 
Mokotowa ułatwia codzienne
funkcjonowanie. Mamy tu  
przedszkola, szkoły podstawowe  
i średnie oraz uczelnie: Instytut  
Uniwersytetu Warszawskiego, 
kilka Wydziałów Politechniki  
Warszawskiej i Kampus Szkoły  
Głównej Handlowej. Liczne,  
dostosowane do charakteru  
dzielnicy miejsca i obiekty  
użyteczności publicznej  
sprawiają, że Stary Mokotów  
to przyjazne i komfortowe  
miejsce do życia.

             Wygodna komunikacja   
Ulica Racławicka jest bardzo dobrze skomunikowana ze Śródmieściem i innymi dzielnicami. Niedaleko (800 m) od inwestycji  
Racławicka 7 przebiega linia metra, która pozwala szybko i ekologicznie dostać się do różnych części Warszawy. Z kolei przy  
ul. Puławskiej, położonej zaledwie 100 m od inwestycji, funkcjonuje rozbudowana sieć połączeń tramwajowych i autobusowych.

Mokotów - dzielnica tętniąca życiem

800 m do Metra Racławicka  
(4 minuty rowerem)

13 minut samochodem do Centrum

15 minut samochodem do Lotniska 

10 minut samochodem  
do Westfield Mokotów

8 minut spacerem do Wodnego Parku 
Warszawianka

8 minut spacerem do Parku Dreszera
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Idealne miejsce do życia

Racławicka 7 to idealne rozwiązanie dla osób wymagających, które 
chcą zarówno mieszkać w ciekawym architektonicznie budynku  
z nowoczesnymi i estetycznymi rozwiązaniami, jak i być  
blisko Centrum, kawiarni, restauracji, pracy  
i szkół. Racławicka 7 może być Twoim miejscem, 
gdzie znajdziesz idealny balans pomiędzy  
spokojem, a byciem w centrum miasta,  
gdzie oszczędzisz czas na długie  
dojazdy, gdzie możesz żyć aktywnie, 
spotykać się z przyjaciółmi, 
pracować i odpoczywać,  
a wszystko masz  
w zasięgu  
ręki!

Komfortowe 
i jasne mieszkania

W inwestycji zaprojektowanych jest  20 mieszkań 
dwu, trzy i czteropokojowych o zróżnicowanych  

powierzchniach od 42,33 m2 do 117,63 m2, każde  
z balkonem lub tarasem. Znajdą się one na części pięter  

2 i 3 od cichej, południowej strony budynku oraz na piętrach 4 i 5.

Wyjątkowa architektura budynku  
Charakter i styl dzielnicy Stary Mokotów wymagają, by projekt nowej inwestycji  

płynnie w komponował się w istniejącą zabudowę i stanowił uzupełnienie ulicy Racławickiej.  
Dlatego zaprojektowana forma naszego budynku powtarza kształt i gabaryty sąsiedniej kamienicy. 

Racławicka 7 to 5-cio piętrowy budynek o całkowitej wysokości 19,5 m z dwiema kondygnacjami podziemnymi. 
Dwa najwyższe piętra od strony ulicy Racławickiej zostaną podkreślone ciemniejszym odcieniem elewacji. Z kolei jasną 

część elewacji frontowej zwieńczy wertykalna balustrada, która nawiąże do poziomu dachu sąsiedniej zabudowy. Inwestycja 
będzie charakteryzować się wysokiej jakości rozwiązaniami architektoniczno-materiałowymi, a wysublimowana kolorystyka  

wpłynie na harmonię miejsca. Dodatkowo zróżnicowanie elewacji w zależności od funkcji poszczególnych części budynku 
pozwoli wyraźniej wyodrębnić różnorodne przestrzenie. 

        Wykończenia premium  
Projekt architektoniczny i wygląd części wspólnych wpiszą się w elegancki charakter inwestycji. Będą to przestrzenie  

o modnych, stonowanych kolorach wykończone jakościowymi elementami: stalą, lustrami i drewnem. Charakter obiektu 
podkreślą też balustrady schodowe, wykonane ze stali z pięknymi, drewnianymi pochwytami.
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20 apartamentów 
mieszkalnych  
z balkonem lub tarasem

2-pokojowe: 
42,33 – 43,25 m2

3-pokojowe:  
47,96 – 72,85 m2

4-pokojowe:  
61,61 – 117,63 m2

19 lokali inwestycyjnych  
o powierzchniach od 25,17 m2 do 72,85 m2  
na piętrach 1, 2 i 3 do aranżacji zgodnie z potrzebami nabywcy

2 lokale usługowe na parterze  
o powierzchniach 37,51 m2 oraz 342,78 m2

43 miejsca postojowe 
klasyczne oraz na platformach postojowych niezależnych,

27 komórek lokatorskich

7 boksów rowerowych
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Dla Inwestora

Racławicka 7 
– Korzystna dla 
Inwestorów

Rośnie zainteresowanie kupnem nowego 
mieszkania w celach inwestycyjnych.  
Rynek nieruchomości wciąż stanowi  
bezpieczną lokatę oszczędności.  
Najkorzystniejsze inwestycje to te  
w dobrych, prestiżowych lokalizacjach,  
z dużym potencjałem do wynajmu 
lub sprzedaży.  

Nowy projekt 
Syrena Invest to ciekawa 
propozycja dla osób  
zainteresowanych korzystnym  
inwestowaniem w nieruchomości.  
Lokale inwestycyjne, z możliwością  
odliczenia 23% VAT, będą mogły zostać  
wykorzystane jako powierzchnie biurowe  
i siedziby firm, których właściciele docenią  
dobrze skomunikowaną i ekskluzywną lokalizację.  
Lokale inwestycyjne sprawdzą się doskonale jako produkt 
najmu krótko- lub długoterminowego, z którego korzystać 
będą zarówno klienci biznesowi, jak i turyści, dla których  
ważna jest bliskość Centrum i dogodne połączenie z pozostałymi 
dzielnicami.

Lokale inwestycyjne 
W ramach Inwestycji powstanie 19 lokali inwestycyjnych o powierzchniach 
od 25,17 m2 do 72,85 m2, do aranżacji zgodnie z potrzebami nabywców.  
Będą usytuowane na piętrze 1 i częściowo na piętrach 2 i 3. Na parterze natomiast  
przewidziano 2 lokale usługowe o powierzchniach 37,51 m2 i 342,78 m2. 

Oferta dodatkowa
Z myślą o potrzebach naszych klientów, we współpracy z zaufanymi partnerami przygotowaliśmy pakiet 
usług dodatkowych, które oferujemy w zależności od potrzeb i zainteresowania. 
• Wykończenie lokali pod klucz 
• Projektowanie wnętrz przez zaawansowaną aplikację
• Współpraca z renomowanym biurem architektonicznym
• Kompleksowa obsługa najmu krótkoterminowego
• Finansowanie i doradztwo kredytowe
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O deweloperze

Syrena Invest działa na warszawskim rynku nieruchomości od 2007 roku.  
Zakres usług firmy obejmuje budownictwo mieszkaniowe i usługowe, a także 
wsparcie inwestorskie. Syrena Invest jest członkiem Polskiego Związku Firm 
Deweloperskich i Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej. 

Komfort klientów to nadrzędny cel, który na każdym kroku przyświeca naszej  
firmie. Właśnie dlatego skupiamy się na inwestycjach w atrakcyjnych lokalizacjach 
z rozbudowaną infrastrukturą. Stwarzamy możliwość zamieszkania w dobrze 
skomunikowanych miejscach, w których można znaleźć odrobinę spokoju,  
wytchnienia i okazję do rekreacji.

Współpracujemy ze sprawdzonymi partnerami, dzięki czemu nasze lokale  
cechują się najwyższą jakością. Wspólnie z wiodącymi biurami architektonicznymi, 
rzetelnymi wykonawcami i dostawcami najwyższej klasy materiałów tworzymy 
wyjątkowe miejsca na mapie Warszawy. 

W portfolio zrealizowanych inwestycji znajduje się budynek przy  
ul. Jaktorowskiej 8 na Woli ze 104 mieszkaniami i 10 lokalami usługowymi, część 
projektu urbanistycznego Miasteczko Wilanów – budynek z 67 mieszkaniami  
i 2 lokalami usługowymi, inwestycja zlokalizowana przy ul. Mińskiej 45 na Kamionku 
ze 156 mieszkaniami oraz 10 lokalami usługowymi i biurowymi. 

Aktualnie prowadzimy również budowę nowoczesnej, kameralnej inwestycji  
przy ul. Klukowskiej 54 na Targówku, na którą składać się będą 3 budynki z lokalami 
mieszkalnymi o powierzchniach od 30,43 m2 do 116,71 m2 oraz podziemnymi 
miejscami garażowymi. 
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Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji. 
Jeśli masz pytania dotyczące inwestycji,  
terminów, lokalizacji lub potrzebujesz  

doradztwa w zakresie finansowania, bądź 
chcesz poznać naszą ofertę dodatkową, 

skontaktuj się z nami. 

Godziny pracy biura sprzedaży:
pn. – pt. – 10:00 – 18:00

sb. – 10:00 – 14:00

ADRES BIURA SPRZEDAŻY: 
ul. Mińska 45, 03-808 Warszawa
sprzedaz@syrenainvest.pl
ADRES SIEDZIBY FIRMY:
ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa
biuro@syrenainvest.pl
+48 (22) 244 12 02

Strona www 
inwestycji Racławicka 7www.syrenainvest.pl

MONIKA KWIATKOWSKA
Specjalista ds. sprzedaży i marketingu

+48 600 870 062
mkwiatkowska@syrenainvest.pl

Jestem na WhatsApp

ANNA RUSZCZYK
Specjalista ds. sprzedaży

 +48 882 119 122
 aruszczyk@syrenainvest.pl

Jestem na WhatsApp


