Kolejna inwestycja Matexi Polska z pozwoleniem na użytkowanie, budynek „Staffa 9”
gotowy do zamieszkania
Matexi Polska informuje o otrzymaniu prawomocnego pozwolenie na użytkowanie
inwestycji „Staffa 9”, bielański budynek to kolejna ukończona, po „Na Romera” i pierwszym
etapie osiedla „Kolska od Nowa”, w ostatnich miesiącach inwestycja Matexi Polska.
Aktualnie deweloper jest w trakcie przekazywania kluczy nowym mieszkańcom, którzy już
niebawem wprowadzą się do nowych lokali.
„Staffa 9” to nowoczesny, dwuskrzydłowy budynek w kształcie litery „L” zaprojektowany
przez architektów z pracowni Pastewka i Strój, znalazło się w nim 105 mieszkań o
powierzchni od 30 do 102m2, a także jednokondygnacyjny garaż mieszczący 92 samochody
Poza nowoczesną i elegancką architekturą oraz wysoką jakością wykonania gwarantowaną
przez Matexi, niewątpliwą zaletą „Staffa 9” jest jego lokalizacja. Położenie w bezpośrednim
sąsiedztwie (400m) od stacji metra „Słodowiec” to wyjątkowy atut dla osób pracujących w
centrum, potrzebujących szybkiej komunikacji. Jednocześnie mieszkańcy inwestycji mogą
cieszyć się bliskością zieleni i spokojnym sąsiedztwem, natomiast dobrze rozwinięta
infrastruktura handlowo-usługowa, dostęp do placówek edukacyjnych i kulturalnych Bielan
zapewnia nowym mieszkańcom duży komfort i różnorodne możliwości zagospodarowania
czasu wolnego.

***
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 zarazem zrównoważony rozwój oferty oraz dywersyfikację dostępnych lokalizacji realizowaną
zgodnie z dewizą „Witamy w okolicy”. Aktualne portfolio inwestycji deweloperskich w Warszawie obejmuje
1100 mieszkań.
Kontakt dla mediów: Marcin Kłosowski, BS Consulting , Tel +48 600 890 133,
marcin.klosowski@matexipolska.pl

