Wiecha na budynku Słodowiec Park – kolejna inwestycja Matexi Polska coraz bliżej ukończenia

W piątek, 11 kwietnia tuż po godzinie czternastej odbyło się uroczyste zawieszenie wiechy
na budynku Słodowiec Park. Podczas uroczystości Prezes Matexi Polska Mirosław Bednarek
podkreślił, że w tym przypadku wiecha to nie tylko symbol ukończenia stanu zamkniętego
budynku ale także wzorowej współpracy pomiędzy inwestorem a wykonawcą – firmą
Unibep”, natomiast Jan Mikołuszko prezes Unibepu skorzystał z okazji by podziękować
załodze i partnerom, a także zadeklarował równie szybkie postępy prac w dalszej części
budowy.
Słodowiec Park to elegancki, ośmiopiętrowy budynek zlokalizowany przy ul. Duracza 6 na
warszawskich Bielanach. W budynku znajdą się 93 komfortowe mieszkania o metrażach od
33m2 do 94m2, lokale usługowe, a także nowoczesne biura. Deweloper planuje zakończyć
budowę i oddać lokale do użytku jeszcze przed końcem 2014 roku.
Słodowiec Park to drugi w kolejności projekt w realizowanych przez Matexi ambitnych
planach inwestycyjnych na terenie Warszawy. Firma prowadzi już zaawansowane prace
budowlane na Ursynowie gdzie realizuje projekt „Na Romera”. W najbliższym czasie do
sprzedaży trafi także nowoczesne osiedle przy ul. Kolskiej na warszawskiej Woli,
Apartamenty Marymont przy ul. Lektykarskiej na Marymoncie oraz budynek mieszkaniowy
w przy ul. Księżycowej. W najbliższych tygodniach Matexi Polska planuje uruchomienie
kolejnej, nowej inwestycji, podobnie jak Słodowiec Park położnej w obrębie dzielnicy
Bielany. Ogółem do końca roku oferta sprzedażowa Matexi wzbogaci się o kolejne 450
mieszkań na terenie Warszawy.
***
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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