Warszawa, 1 września 2011r.

Matexi Polska startuje z Bemowa
Firma Matexi Polska kończy prace wyburzeniowe na miejscu swojej pierwszej inwestycji, przy
zbiegu ulic Kluczborskiej i Górczewskiej. Projekt zakłada budowę kameralnego, mieszczącego 52
mieszkania, budynku. Przyszli klienci będą mogli wybierać spośród mieszkań o powierzchni od 34 do
96 m2, o praktycznym i przemyślanym układzie. Inwestycję charakteryzować będzie nowoczesna
architektura, szeroki wybór mieszkań 2 i 3 pokojowych oraz ich funkcjonalność.
Równolegle do dobiegających końca prac wyburzeniowych, przygotowujących miejsce pod
przyszłą budowę, firma Matexi kontynuuje również prace administracyjne, które pozwolą na
rozpoczęcie sprzedaży już na początku przyszłego roku.
Zakup pierwszej działki jest rezultatem systematycznego i selektywnego poszukiwania przez
Matexi atrakcyjnych terenów i nieruchomości w najpopularniejszych dzielnicach mieszkaniowych
Warszawy. Firma kontynuuje proces pozyskiwania kilku kolejnych gruntów w atrakcyjnych
lokalizacjach.

Kontakt dla prasy:
-Matexi Polska: - Mirek Bednarek – miroslaw.bednarek@matexipolska.pl
Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa
Tel 22 653 92 92
-Matexi Group: - Marc Depraetere – marc.depraetere@matexigroup.be
Franklin Rooseveltlaan 180 8790 Waregem – Belgium
Tel 0032 56 62 74 31 – kom: 0032 473 82 08 71 – www.matexi.be – www.matexigroup.be

Matexi Group jest prywatnym holdingiem 7 spółek, prowadzącym działającym w sektorach:
1. Deweloperskim: jako Matexi nv (budownictwo mieszkaniowe) i Wilma Project Development nv
(projekty wielofunkcyjne);
2. Budowy domów jednorodzinnych wykańczanych pod klucz: Sibomat nv (domy o szkieletach
drewnianych), Entro nv (klasyczne domy jednorodzinne) i Tradiplan nv (renowacja i budowa
willi);
3. Inwestycyjnym: Brufin nv, Quaeroq cvba i Depatri nv.
Firma powstała w 1945 roku. Stabilna sytuacja finansowa i własnościowa, efektywnie działająca
struktura oraz wysoko wykwalifikowani pracownicy sprawiają, że Matexi Group co roku realizuje
wysokiej jakości projekty w każdej z dziedzin, którymi się zajmuje.

W 2010 roku Matexi Group wprowadziło na rynek 716 działek budowlanych i 883 domów i mieszkań o
łącznej wartości 247,6 millionów Euro.
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