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Nowa Stacja w Pruszkowie. ECC Real Estate buduje centrum handlowe pod Warszawą

Firma ECC Real Estate wkrótce rozpocznie budowę galerii handlowej Nowa Stacja w Pruszkowie. Będzie to pierwsze
centrum handlowe w okolicy, w której dotąd bardzo brakowało obiektów tego typu. Starannie przemyślany projekt
Nowej Stacji zapewni klientom możliwość komfortowego i sprawnego dokonania większych i mniejszych zakupów.
Otwarcie inwestycji planowane jest pod koniec 2016 roku.

Grupa ECC, obecna na polskim rynku nieruchomości od ponad 20 lat, oferuje szeroki wachlarz produktów i usług
związanych z zarządzaniem nieruchomościami i ich rozwojem, jak również zarządzaniem projektami i budową. Jedną z
największych inwestycji ECC w Polsce jest Centrum Handlowo-Rozrywkowe Promenada w Warszawie. W 2011 roku
firma oddała także do użytku elegancki apartamentowiec Puławska 111 na warszawskim Mokotowie. Teraz ECC
rozpoczyna nową inwestycję, która – tak jak kiedyś Promenada – ma być wzorem dla innych deweloperów.
Nowa Stacja na polskiej mapie centrów handlowych
Pruszków jest, zaraz po stolicy, największym pod względem liczby mieszkańców miastem w aglomeracji
warszawskiej. W odległości 30 minut jazdy samochodem od planowanej galerii mieszka aż 1,5 miliona ludzi.
Natomiast w samym mieście i okolicy nie było do tej pory galerii handlowej, w której mieszkańcy mogliby robić
zakupy i aktywnie spędzać czas, zarówno samemu, jak i z rodziną.
Nowa Stacja będzie zlokalizowana tuż obok stacji PKP w Pruszkowie. Pozwoli to na dogodny dojazd samochodem,
koleją lub miejskimi liniami autobusowymi. Dlatego nasze centrum będzie idealnym miejscem na zakupy i rozrywkę
nie tylko dla mieszkańców miasta i pobliskich miejscowości, ale także Warszawy - mówi Maciej Krzewiński, prezes
zarządu ECC Property Management.
Oferta dopasowana do potrzeb klientów
Całkowita powierzchnia najmu Nowej Stacji to 25 tys. m², na której powstanie ok. 120 lokali handlowych i
usługowych. Na parterze i pierwszym piętrze znajdą się sklepy z artykułami dla dzieci, obuwiem, odzieżą i galanterią
skórzaną, sprzętem multimedialnym i AGD. Na parterze będzie także supermarket spożywczy. Obecnie ECC Real
Estate rozmawia z największymi najemcami funkcjonującymi na polskim rynku.
Projektując Nową Stację chcieliśmy zagwarantować klientom maksymalny komfort i wygodę podczas zakupów.
Dlatego stawiamy na dobrze rozplanowaną powierzchnię oraz logiczny i intuicyjny układ sklepów. Wiele
nowoczesnych i przemyślanych rozwiązań sprawi, że wizyta w naszym centrum będzie przyjemnością – zapewnia
Krzewiński.
Nowa Stacja to nie tylko szeroka oferta handlowa i usługowa, ale także rozrywka i sport. Jedną z największych atrakcji
galerii będzie kilkusalowe kino, które powinno zainteresować zarówno mieszkańców Pruszkowa, jak i okolic. Z myślą
o najmłodszych gościach i ich rodzicach w różnych częściach galerii powstaną kąciki dla maluchów. Ponadto na
każdej kondygnacji pojawią się bary i restauracje. Klienci Nowej Stacji będą także mogli skorzystać z darmowego
dostępu do sieci WiFi na terenie centrum.
Planowane centrum handlowe w Pruszkowie jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców miasta oraz okolicznych
miejscowości. Bardzo cieszymy się, że na naszej mapie powstanie nie tylko miejsce gdzie będziemy mogli robić
zakupy, ale również kulturalnie spędzić wolny czas w kinie i innych obiektach rozrywkowych inwestycji – mówi Jan
Starzyński, Prezydent Miasta Pruszkowa.
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