Matexi Polska prezentuje kolejną odsłonę projektu „Apartamenty
Marymont”. Oficjalna prezentacja nowej oferty odbyła się 4 i 5 marca, a
już w kolejny weekend (11-12 marca) deweloper zaprasza na dni otwarte
inwestycji.
W dniach 4 i 5 marca, w biurze sprzedaży przy ul. Duracza 6, Matexi Polska zaprezentowała po
raz pierwszy ofertę apartamentów dostępnych w II etapie projektu „Apartamenty Marymont”, a
także szczegóły architektoniczne nowopowstających budynków. Już w najbliższy weekend, w
dniach 11-12 marca, planowane są dni otwarte inwestycji na terenie budowy, u zbiegu ulic
Lektykarskiej i Smoleńskiego. W tym terminie będzie można ponownie zapoznać się z ofertą
startującego właśnie II etapu inwestycji, jak również odwiedzić będące w ostatniej fazie budowy
budynki I etapu.
W rozpoczynającym się drugim etapie inwestycji dostępnych będzie 70 lokali o powierzchniach od
31 do 129 m2 z możliwością aranżacji przestrzennych penthouse’ów. Planowane zakończenie
budowy przewidziane jest na połowę 2018 roku.
Apartamenty Marymont to inwestycja dla ludzi wyjątkowych. Tu znajdą elegancką, piękną
architekturę, ciszę, bliskość lasu, sąsiedztwo kameralnych ulic Marymontu, a jednocześnie miejsce
dające ujście energii i kreatywności - wspaniałe dla ludzi z pasją lubiących sport, biegaczy,
pasjonatów teatru, kina. “Apartamenty Marymont” to koncepcja niepowtarzalnych, komfortowych
apartamentów w niezwykłym miejscu tuż przy Kępie Potockiej, to wizja mieszkania stworzona
przez Matexi specjalnie z myślą o koneserach życia w najbardziej eleganckim, miejskim stylu.

Inwestycja “Apartamenty Marymont” odznacza się niebanalnym projektem architektonicznym z
nowoczesnymi awangardowymi loggiami i ponadczasową bryłą budynków. Taka koncepcja
doskonale koresponduje z sąsiadującą sielankową okolicą kameralnych uliczek, charakterem
nawiązując do najlepszych tradycji architektury i stylu żoliborskich willi. Wszystkie budynki osiedla
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połączone są ze sobą labiryntem alejek i pasaży biegnących pośród parkowej zieleni. Do
wykończenia budynków i przestrzeni wspólnych zostały użyte najwyższej jakości materiały,
jednocześnie na mieszkańców czeka wiele rozwiązań poprawiających komfort życia, w tym m.in
nowoczesne systemy zarządzania mieszkaniem.
***

Matexi to deweloper o belgijskim rodowodzie, w Polsce spółka jest obecna od początku 2010 roku. Dzięki przynależności do
czołowej belgijskiej grupy deweloperskiej, posiadającej ponad 70-letnie doświadczenie, Matexi Polska ma dostęp do wiedzy jak
również środków gwarantujących wysoką jakość produktu, zabezpieczając jednocześnie 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 akcję “Deweloper szans budujemy przyszłość dla Dzieci”,
w ramach której wspierane są instytucje pożytku publicznego działające na rzecz najmłodszych.
W 2016 roku firma sprzedała blisko 500 mieszkań na warszawskim rynku mieszkaniowym, na chwilę obecną posiada także
zabezpieczone grunty na realizację około 2000 lokali. Firma jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD).

Kontakt dla mediów: Marcin Kłosowski, BS Consulting , Tel +48 600 890 133,
marcin.klosowski@matexipolska.pl

MATEXI Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa T +48 22 653 92 92 F +48 22 653 92 93
NIP: 527-263-98-65 REGON: 142632744 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 000368250
Kapitał założycielski Spółki: 19 187 500 PLN
www.matexipolska.pl office@matexipolska.pl

