Wiecha w inwestycji “Na Romera” – Matexi Polska realizuje kolejny projekt
zgodnie z harmonogramem
W piątek 16 maja na warszawskim Ursynowie odbyła się kolejna w ostatnich tygodniach
symboliczna ceremonia zawieszenia “Wiechy” w projektach Matexi Polska, tym razem w
inwestycji “Na Romera”. Projekt cieszący się dużym zainteresowaniem klientów zostanie
ukończony już na przełomie 2014 i 2015 roku, a pierwsi mieszkańcy wprowadzą się do budynku
na początku I kwartału przyszłego roku.
Inwestycja położona u zbiegu ul. Romera i Surowieckiego jest realizowana przez Matexi
Polska we współpracy z firmą Totalbud, która w projekcie “Na Romera” pełni rolę generalnego
wykonawcy. Jak powiedział Prezes Matexi Polska Mirosław Bednarek:

“Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu i tempa dotychczasowych prac.
Chciałbym serdecznie podziękować Panu Mariuszowi Pałce – Prezesowi Totalbud i
jego zespołowi za zaangażowanie i wysoką jakość wykonywanych prac. Totalbud
dał się poznać jako rzetelny partner już podczas naszej pierwszej inwestycji na
Bemowie stąd też dzisiejsze spotkanie to naturalna kontynuacja dobrej
współpracy”.
Projekt „Na Romera” to spokojna enklawa w sercu dynamicznej dzielnicy, pięciopiętrowy
projekt mieszkaniowy, doskonale wpisujący się w stylistykę nowoczesnych osiedli
mieszkaniowych Ursynowa. Ponadczasowa estetyka projektu to wyjątkowe połączenie
nowoczesności i kameralnego charakteru w niskiej zabudowie, której dopełnieniem jest
przestrzenne zielone patio. Założeniem projektu jest stworzenie jak największego komfortu dla
przyszłych mieszkańców zbilansowane pomiędzy poczuciem spokoju w zielonej enklawie
prywatnego patio a lokalizacją zapewniającą bliskość metra i rozbudowanej infrastruktury
Ursynowa. W budynku zaprojektowanym przez pracownię architektoniczną WMA znajdzie się
106 mieszkań a także wydzielona część mieszcząca nowoczesne lokale biurowe.
„Na Romera” to trzeci w kolejności projekt w realizowanych przez Matexi Polska ambitnych
planach inwestycyjnych na terenie Warszawy. Firma na początku kwietnia zawiesiła “wiechę” w
swoim projekcie “Słodowiec Park” na Bielanach. W najbliższym czasie do sprzedaży trafi także
nowoczesne osiedle przy ul. Kolskiej na warszawskiej Woli, Apartamenty Marymont przy
ul.Lektykarskiej na Marymoncie oraz budynek mieszkaniowy przy ul. Księżycowej na
Bielanach.Ogółem do końca roku oferta sprzedażowa Matexi wzbogaci się o kolejne 450
mieszkań na terenie Warszawy.
***
Holding Matexi to największa belgijska grupa deweloperska działająca w segmencie mieszkaniowym. Firma będąca
rodzinnym przedsięwzięciem posiada blisko siedemdziesięcioletnie doświadczenia na europejskim rynku
deweloperskim, portfolio ponad 30 000 zrealizowanych projektów a obrót firmy w 2013 roku to ponad 250mln
euro.Grupa Matexi zatrudnia, na co dzień, 300 pracowników i współpracuje z ponad 2000 podwykonawców. Matexi
to firma z pełną świadomością swojej społecznej roli, którą wypełnia, realizując trwałe i ekologiczne budynki,
odpowiadające współczesnym potrzebom mieszkaniowym, oraz tworząc nowe miejsca pracy. Jednym z

podstawowych celów grupy jest dynamiczny, konsekwentny rozwój na rynku polskim realizowany zgodnie z tymi
samymi zasadami.
Grupa Matexi jest obecna w Polsce od 2011 roku. Firma jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich
(PZFD).Polski oddział firmy to dynamiczny zespół ekspertów dysponujący długoletnim doświadczeniem na lokalnym
rynku. Strategia Matexi zakłada długofalowe zaangażowanie na polskim rynku, w jego ramach firma planuje szybki,
a zarazem zrównoważony rozwój oferty oraz dywersyfikację dostępnych lokalizacji realizowaną zgodnie z dewizą
„Witamy w okolicy”. Aktualne portfolio przygotowywanych inwestycji obejmuje przeszło tysiąc mieszkań na terenie
Warszawy, natomiast bank zabezpieczonych gruntów pozwala już na realizację kolejnych 350 lokali.
Kontakt dla mediów:
Marcin Kłosowski
BS Consulting
Tel +48 600 890 133, marcin.klosowski@matexipolska.pl

