I etap osiedla „Kolska od Nowa” z pozwoleniem na użytkowanie, nowi mieszkańcy wprowadzą się do
swoich mieszkań jeszcze w tym roku
Spółka Matexi Polska informuje o zakończeniu pierwszego etapu budowy osiedla „Kolska od nowa” i
otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie lokali. W pierwszym etapie inwestycji, planowanej w sumie na
blisko 600 lokali, oddanych zostało ponad 170 mieszkań, ich nabywcy będą mogli wprowadzić się do swoich
mieszkań jeszcze w tym roku. Aktualnie Matexi Polska prowadzi proces ostatecznego przenoszenia
własności mieszkań zakończonego etapu. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem deweloper już
rozpoczął prace nad trzecim budynkiem w ramach osiedla, w którym powstanie 126 mieszkań o
powierzchni od 33 do 108m2. Generalnym wykonawcą obydwu etapów inwestycji jest firma CFE Polska.
Całość projektu „Kolska od Nowa” to koncepcja urbanistyczną stworzona przez Matexi Polska we
współpracy z warszawskim biurem architektonicznym MKC na działce o powierzchni ponad 26000 m2
zlokalizowanej przy ul. Kolskiej. W ramach osiedla powstaje blisko 600 lokali budowanych w IV etapach,
całość projektu obejmuje
realizację osiedla składającego się z bardzo nowoczesnych,
pięciokondygnacyjnych budynków o ponadczasowej, awangardowej architekturze, co ważne do prywatnej
dyspozycji mieszkańców oddany zostanie także największy w szeroko pojętym Śródmieściu park z
przestrzeniami rekreacyjnymi i udogodnieniami takimi jak sieć WI FI. Projekt „Kolska od Nowa” jest jednym
z kandydatów do tytułu „Najlepszy projekt mieszkaniowy 2012-2015” w trwającym konkursie Polskiego
Związku Firm Deweloperskich.

***
Holding Matexi to największa belgijska grupa deweloperska działająca w segmencie mieszkaniowym. Firma będąca
rodzinnym przedsięwzięciem posiada siedemdziesięcioletnie doświadczenie na europejskim rynku deweloperskim,
portfolio prawie 35 000 zrealizowanych projektów a obrót firmy w 2014 roku to ponad 230mln 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 2010 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
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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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