Szanowni Państwo,
Miło przekazać kolejną informację o postępach w inwestycjach realizowanych przez spółkę Matexi
Polska.
Matexi Polska zawiesza dwie „Wiechy” w swoich inwestycjach na Bielanach: „Staffa 9’ i „Księżycowa
60” powstają zgodnie z założonym harmonogramem.
W dniu 20 kwietnia na ostatniej kondygnacji budynku „Staffa 9”, na warszawskich Bielanach zawisła
Wiecha. Nowoczesny budynek mieszkaniowy powstający przy współpracy z firmą Łucz-Bud, która
jest generalnym wykonawcą projektu, osiągnął etap stanu surowego zamkniętego. Dzięki dobrej
współpracy inwestora i generalnego wykonawcy inwestycja powstaje zgodnie z założonym
harmonogramem budowy a jej zakończenie planowane jest nie później niż na przełomie roku
2015/2016.
***
„Staffa 9” to Nowoczesny, dwuskrzydłowy budynek w kształcie litery „L” zaprojektowany przez
architektów z pracowni Pastewka i Strój, znajdzie się w nim 106 mieszkań o powierzchni od 30 do
104m2, a także jednokondygnacyjny garaż mieszczący 92 samochody, tym miejsca familijne . Ceny
mieszkań oscylować będą na poziomie 8500. Budowa została rozpoczęta w trzecim kwartale 2014 roku
W dniu 25 kwietnia Matexi Polska wraz z generalnym wykonawcą firmą INSTALBUD Rzeszów
świętowała osiągnięcia satangu surowego zamkniętego w projekcie „Księżycowa 60” na Bielanach. Na
siódmej kondygnacji budynku zawisła zwyczajowa „Wiecha”. Wszystkie prace na budowie przebiegają
zgodnie z planem, a oddanie gotowego budynku przewidziane jest na pierwszy kwartał 2016
Projekt „Księżycowa 60” to budynek w segmencie popularnym utrzymany w stonowanej stylistyce,
bryła budynku dobrze wpasowuje się w przestrzeń okolicznej zabudowy, wyróżni się jednak na ich tle
ciekawym i charakterystycznym rozkładem nowoczesnych loggii z biało-żółtymi panelami
kolorystycznymi w środkowej części budynku.
Niewątpliwym atutem inwestycji jest jej atrakcyjna lokalizacja, gwarantująca doskonały dostęp do
infrastruktury miejskiej zarówno od strony Bielan, jak również Bemowa.

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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