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 Ochota 
na szczęście

w Twoim własnym mieszkaniu
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INSTA 21 
Twoja przestrzeń, Twoje warunki.
Najnowszy projekt PHN położony jest przy ulicy Instalatorów 21 – na styku 
tętniących życiem warszawskich dzielnic Włochy i Ochota, pomiędzy  
Al. Jerozolimskimi i al. Krakowską. Wciąż rozbudowująca się, ale i spokojna  
okolica łączy tereny pełne zieleni idealne do uprawiania sportu i relaksu.
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To miejsce dla osób aktywnych: jogging, rowery, spacery, joga, basen  

– Ty wybierasz. W pobliżu znajduje się Park Szczęśliwicki, gdzie możesz 

odpocząć, pograć w sporty grupowe z przyjaciółmi lub w spokoju medytować 

na łonie natury. A może skusi Cię przejażdżka grawitacyjną kolejką górską?

Inwestycja powstaje z myślą o osobach z pasją, które  
odważnie podchodzą do wyzwań i nowych doświadczeń.  
Dla takich, które bez względu na swój wiek, lubią oddychać  
pełną piersią. Funkcjonalnie zaprojektowane, wygodne 
mieszkania, bogata w atrakcje okolica, także świetnie 
skomunikowana z centrum – to INSTA 21 w pigułce.

Okolica? Znane dyskonty, renomowane placówki medyczne,
szkoły, przedszkola – znajdziesz tu wszystko, co ułatwi Twój każdy 
dzień. Ulica Instalatorów 21 jest doskonale skomunikowana 
(PKP, SKM, WKD, tramwaj, autobusy). Z uwagi na bliskość 
centrum osoby zapracowane i z napiętym grafikiem mogą 
zaledwie w kilkanaście minut znaleźć się w domu po trudnym 
dniu, aby odpocząć. Niedalekie położenie lotniska Chopina czy 
obwodnicy miasta pozwala także na wygodne podróżowanie  
również poza Warszawę.

“Nazwa osiedla – INSTA 21 – to gra słów: 
nawiązanie do adresu i zarazem numeru 21, 

który wielu może kojarzyć się ze szczęściem.”
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Centrum tylko 15 minut samochodem

Wszystko, czego potrzebujesz 
w Twojej okolicy

Komunikacja miejska

1 min. – przystanek autobusowy, linie 228, 328
8 min. – stacja PKP WKD Al. Jerozolimskie 05
12 min. – przystanek autobusowy Popularna 02, 
linie 187, 517, 717, N01, N35
15 min. – stacja PKP Rakowiec
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atrakcyjna lokalizacja, 
w pobliżu centrum miasta, 

ale w spokojnej okolicy

bliskość zieleni i terenów 
rekreacyjnych

współczesna 
architektura, zgodna 

z najnowszymi trendami

kameralne, ogrodzone 
osiedle

atrakcyjne układy mieszkań: 
1-, 2-, 3- i 4-pokojowe

wszystkie lokale z loggią 
lub ogródkiem

zakończenie budowy: 
III kwartał 2022 roku

wielostanowiskowy 
garaż podziemny

monitoring

parking dla rowerów komórki lokatorskie

9

DLACZEGO WARTO 
ZAMIESZKAĆ
W INSTA 21?
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Jakie są mieszkania  
w INSTA 21?
Nowoczesne, dostosowane do potrzeb każdego 
lokatora i doskonale współgrające z miejskim 
stylem życia. Takie, w których chcemy się budzić 
każdego dnia, odpoczywać, realizować swoje 
pasje, a kiedy trzeba – pracować.
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Powierzchnia: 
38,49 m²
POKOJE: 2

LOGGIA 1: 4,46 M²

Powierzchnia: 
57,41 m²
POKOJE: 3

LOGGIA 1: 5,81 M²

Powierzchnia: 
44,70 m²
POKOJE: 2

LOGGIA 1: 4,46 M²

Powierzchnia: 
43,61 m²
POKOJE: 2

LOGGIA 1: 3,65 M²

LOGGIA 2: 1,80 M²

Zamieszkaj tak, jak lubisz
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PHN stawia na uniwersalność, ponadczasową 

architekturę, a przede wszystkim jakość, którą 

dostarcza nawet najbardziej wymagającym 

klientom od lat. Inwestycje tworzone są  

w nowoczesnym stylu, zgodnie z trendami  

i rozwiązaniami na miarę XXI w.

Grupa Polski Holding Nieruchomości to wiodący 

inwestor i zarządca na rynku nieruchomości 

komercyjnych w Polsce. Jest jedną z największych 

spółek sektora, pod względem wartości rynkowej 

portfela, który skupia ok. 155 nieruchomości i ok. 

600 ha gruntów na terenie całego kraju (m.in.  

w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i we Wrocławiu). 

PHN ma wieloletnie doświadczenie zarówno  

w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji 

projektów deweloperskich. Spółka od lutego 

2013 roku notowana jest na Giełdzie Papierów  

Wartościowych w Warszawie. 

www.phnsa.pl

Insta21 powstaje dzięki Polskiemu 
Holdingowi Nieruchomości (PHN). 
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Insta21
Biuro sprzedaży

al. Jana Pawła II 12
(stacja metra Rondo ONZ)

00-124 Warszawa

tel. +48 785 885 588


