Matexi Polska anonsuje zakup kolejnego bardzo atrakcyjnego gruntu w Warszawie, 500 mieszkań
powstanie przy ul. Omulewskiej zaledwie 600 metrów od Ronda Wiatraczna.
Spółka Matexi Polska poinformowała o zakupie bardzo atrakcyjnego gruntu przy ul. Omulewskiej 26 w
Warszawie. Na działce o powierzchni 1,2 hektara powstanie nowoczesne osiedle na około 500 mieszkań.
Intencją dewelopera jest stworzenie w tym miejscu atrakcyjnego i spójnego projektu mieszkaniowego
kierowanego od podobnej grupy klientów jak realizowane aktualnie osiedle „Kolska od Nowa:)”. Deweloper
ogłosił już konkurs na koncepcję zabudowy działki. W założeniach konkursu mieści się przede wszystkim
opracowanie projektu nowoczesnego, funkcjonalne osiedla, o pozytywnie wyróżniającej się architekturze
przy jednoczesnym zachowaniu spójności z istniejącym otoczeniem. Powstające osiedle będzie oferowane
w średnim segmencie cenowym i z założenia ma być atrakcyjne dla młodego, wymagającego odbiorcy,
ceniącego dobry dostęp do infrastruktury stolicy po prawej stronie Wisły. Matexi Polska już dziś przewiduje
etapowanie projektu, jak również rozpoczęcie jego realizacji w 2018 roku. Deweloper jednocześnie nie
ukrywa tego, że intensywnie pracuje na stołecznym rynku gruntów i zabezpiecza kolejne lokalizacje pod
nowe projekty.
***
Matexi to deweloper o belgijskim rodowodzie, w Polsce spólka jest obecna od początku 2010 roku. Dzięki przynależności do
czołowej belgijskiej grupy deweloperskiej, posiadającej ponad 70 letnie doświadczenie, Matexi Polska ma dostęp zarówno do
wiedzy jak również środków gwarantujących wysoką jakość i możliwości szybkiego rozwoju, w tym także zakupu
najatrakcyjniejszych gruntów pod nowe inwestycje.
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”. Matexi Polska to także
deweloper zaangażowany społecznie, od 2015 roku spółka prowadzi m.in akcje “Deweloper szans budujemy przyszłość dla Dzieci”,
w ramach, której wspierane są instytucje pożytku publicznego działające na rzecz najmłodszych.
W 2015 roku firma sprzedała blisko 500 mieszkań na warszawskim rynku mieszkaniowym, na chwilę obecną posiada także
zabezpieczone grunty na realizację kolejnych około 2000 lokali. Firma jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich
(PZFD).
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