Słodowiec Park z pozwoleniem na użytkowanie-Kolejna inwestycja Matexi Polska ukończona
zgodnie z harmonogramem
W dniu 21 listopada deweloper Matexi Polska otrzymał pozwolenie na użytkowanie budynku
Słodowiec Park. Budowa została ukończona zgodnie z harmonogramem, a proces przekazywania
mieszkań w ręce klientów zakończy się jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Za generalne
wykonawstwo i terminowe ukończenie prac odpowiedzialna była firma Unibep.
Słodowiec Park to elegancki, zaprojektowany przez pracownię MAAS Project ,jedenastopiętrowy
budynek zlokalizowany przy ul. Duracza 6 na warszawskich Bielanach. W budynku znajdą się

93 komfortowe mieszkania o metrażach od 33m2 do 94m2. Większość z nich znalazła już
nabywców jednak w sprzedaży znajduje się jeszcze ostatnia pula lokali o zróżnicowanych
metrażach.

Słodowiec Park to drugi w kolejności projekt, w realizowanych przez Matexi Polska,
ambitnych planach inwestycyjnych na terenie Warszawy. Bliski ukończenia jest także trzeci –
Ursynowski budynek „Na Romera”. Przekazanie kluczy planowane jest na pierwszy kwartał
2015, a za terminowe ukończenie prac w tej realizacji odpowiada Warszawska firma
Totalbud. Matexi Polska prowadzi także prace projektowe i budowlane w kolejnych pięciu
projektach na terenie Warszawy m.in. w Śródmieściu, na Muranowie, Bielanach i
Marymoncie.
***
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.
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