Powierzchnie biurowe w projektach Matexi: Dobra lokalizacje i rozsądna cena głównymi
czynnikami przyciągającymi nabywców w projektach “Słodowiec Park” i “Na Romera”
Developer Matexi Polska wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i firm z sektora
MŚP uzupełnił swoje atrakcyjnie zlokalizowane projekty “Słodowiec Park” oraz “Na Romera” o
nowoczesne przestrzenie biurowe. Oferta skierowana jest do lokalnych przedsiębiorców
poszukujących siedziby blisko miejsca zamieszkania, jednocześnie ceniących sobie dobrą
komunikację z centrum miasta i biurowcami Służewca i Mokotowa. Zakup biura to także dobra i
bezpieczna alternatywa dla mniejszych firm. Rozwiązanie takie pozwala uniknąć wysokich stawek
najmu w inwestycjach biurowych w centrum, pozwalając przedsiębiorcy inwestować we własny
lokal i rozwijać majątek firmy.
W inwestycji “Na Romera” Matexi dostarczy blisko 1500m2 nowoczesnych powierzchni biurowych
z wydzialoną recepcją i częścią parkingową. Natomiast na Słodowcu w ofercie znajdzie się kolejne
ok. 580 m2. Na dzień dzisiejszy developer podpisał już umowy dotyczące blisko 40% powierzchni
biurowej w swoich projektach i prowadzi zaawansowane rozmowy z lokalnymi przedsiębiorstwami
dotyczące kolejnych lokali. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie produktem biurowym
developer rozważy także taką ofertę w kolejnych planowanych projektach, zlokalizowanych w
bliskim sąsiedztwie stacji Metra.
Słodowiec Park – Inwestycja zlokalizowana przy ul. Duracza 6 na warszawskich Bielanach. W
budynku znajdą się 93 komfortowe mieszkania o metrażach od 33m2 do 94m2, lokale usługowe i
biura na parterze oraz pierwszym piętrze. Zakończenie realizacji planowane jest na koniec 2014
roku.
Na Romera - Zespół budynków mieszkalno – biurowych zlokalizowanych przy ul. Romera na
warszawskim Ursynowie ze względu bliskość metra oraz funkconalność lokali spełnia oczekiwania
najbardziej wymagających klientów. W ramach projektu dostępne będą lokale biurowe o
zróżnicowanej powierzchni od 135 do 187 m2 a łącznie w inwestycji powstanie 1495m2 biur. Dla
użytkowników powierzchni biurowych i usługowych przewidziany jest oddzielny poziom hali
garażowej z bezpośrednim wejściem oraz własna recepcja. Cena powierzchni biurowej w projekcie
zaczyna się od 7500 złotych
Holding Matexi to największa belgijska grupa developerska działająca w segmencie mieszkaniowym. Firma będąca
rodzinnym przedsięwzięciem posiada blisko siedemdziesięcioletnie doświadczenia na europejskim rynku
developerskim, 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 Developerskich
(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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