Matexi Polska wraca na Bemowo – kolejna inwestycja kontynuacją dobrych doświadczeń dewelopera
w szybko rozwijającej się dzielnicy
W dniu 26 lipca Spółka Matexi Polska sfinalizowała zakup działki o powierzchni 2200m2 zlokalizowanej
przy ul. Człuchowskiej w dzielnicy Bemowo u zbiegu z ul. Raginisa. Deweloper z belgijskimi korzeniami
zaplanował w tym miejscu kolejną, kameralną inwestycję o kubaturze około 70 lokali mieszkalnych w
zróżnicowanych metrażach . Do budynku przynależeć będzie podziemna hala garażowa. Inwestycja jest
kontynuacją dobrych doświadczeń związanych z realizacją wcześniejszego projektu „Górce 142”
zrealizowanego również na Bemowie. Budynek ten spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem rynku, cieszy
się także bardzo opiniami mieszkańców. Kontynuując swoją aktywność na Bemowie Matexi także i tym
razem zamierza postawić na kameralny projekt o dobrze komponującej się z otoczeniem, starannej i
ponadczasowej architekturze. Aktualnie Matexi Polska prowadzi zaawansowane prace projektowe dla
inwestycji przy Człuchowskiej, natomiast przewidywany termin rozpoczęcia prac budowlanych na działce
to drugi kwartał 2016.
Zgodnie ze strategią Matexi Polska lokalizacja przy Człuchowskiej jest dobrze przemyślana i daje
komfortowy dostęp do infrastruktury dzielnicy, jednocześnie pozwalając na dobrą komunikację z
pozostałymi częściami miasta. Położenie w tradycyjnie handlowej części Bemowa, blisko Hali
Człuchowskiej i jednocześnie w niewielkiej odległości od ratusza dzielnicy spowodowało, ze rejon
inwestycji należy do naturalnie najlepiej rozwiniętych części Bemowa pod kontem dostępu do
infrastruktury w tym szkół ,przedszkoli ale także udogodniań handlowo-rozrywkowych. Dzięki bardzo
dobrze rozbudowanej komunikacji drogowej w tym rejonie mieszkańcy „Człuchowskiej” mogą liczyć na
szybki dostęp do centrum zarówno od strony osi ul. Połczyńskiej jak również sprawną komunikacje od
strony ul. Górczewskiej, gdzie w odległości kilku minut mają również dojechać do rozbudowywanego,
jednego z największych warszawskich centrów handlowo-rozrywkowych „Wola Park”. Lokalizacja
Inwestycji to także doskonałe połączenie z wylotówkami z Warszawy. Dzięki łatwej i bardzo szybkiej
komunikacji z węzłem autostradowym „Konotopa” przyszli mieszkańcy bez problemu wyjadą z Warszawy
w zasadzie w każdym kierunku. Mieszkańcy nie będą mogli również narzekać na brak zieleni, w którą
bogate są tereny Bemowa, w najbliższym otoczeniu inwestycji znajduje się m.in. Park Górczewska,
obszerny zielony obszar doskonały do spacerów i uprawiania sportu z wieloma atrakcjami takimi jak m.in.
nowoczesny park linowy. Natomiast od strony ul. Lazurowej oraz osiadła Górce, położenie i komunikacja
inwestycji daje bardzo łatwy i szybki dostęp m.in. do Puszczy Kampinoskiej od strony sąsiednich Babic.
***
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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