Matexi Polska z pozwoleniem na budowę w projekcie Omulewska 26
Spółka Matexi Polska poinformowała o otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę nowego
projektu deweloperskiego powstającego przy ul. Omulewskiej w Warszawie. Na działce o powierzchni 1,2
hektara powstanie nowoczesne, 3-etapowane osiedle obejmujące ponad 480 mieszkań o w
zróżnicowanych metrażach . Projekt osiedla powstał w pracowni MKC Architektura, co gwarantuje
połączenie doskonałej funkcjonalności z elegancką i przyjazną formą architektoniczną budynków. Osiedle
składać się będzie z kompleksu ośmiopiętrowych budynków o lekkiej, nowoczesnej architekturze
wyróżniającej się ciemną, elegancką fasadą.
Jedną z największych zalet projektowanego osiedla jest lokalizacja przy ulicy Omulewskiej. Odległość
zaledwie kilkaset metrów od Ronda Wiatraczna gwarantuje znakomitą komunikację z centrum miasta i
pełen dostęp do bardzo szybko rozrastającej się infrastruktury tej części Warszawy.

Matexi Polska nie ukrywa, iż projekt „Omulewska 26” to inwestycja o podobnych założeniach jak ciesząca
się niezwykłym zainteresowaniem „Kolska od Nowa:)” Na wzór inwestycji po drugiej stronie Wisły,
deweloper zamierza stworzyć miejsce dedykowane młodym, aktywnym i ciekawym świata mieszkańcom,
również blisko Śródmieścia – tym razem jednak po praskiej stronie stolicy.
Matexi Polska przewiduje ukończenie prac pierwszego etapu osiedla w połowie 2019 roku
***
Matexi to deweloper o belgijskim rodowodzie, w Polsce spółka jest obecna od początku 2010 roku. Dzięki przynależności do
czołowej belgijskiej grupy deweloperskiej, posiadającej ponad 70-letnie doświadczenie, Matexi Polska ma dostęp zarówno do
wiedzy, jak również środków gwarantujących wysoką jakość i możliwości szybkiego rozwoju, w tym także zakupu
najatrakcyjniejszych gruntów pod nowe inwestycje.
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”. Matexi Polska to także
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deweloper zaangażowany społecznie, od 2015 roku spółka prowadzi m.in akcje “Deweloper szans budujemy przyszłość dla Dzieci”,
w ramach, której wspierane są instytucje pożytku publicznego działające na rzecz najmłodszych.
W 2016 roku firma sprzedała blisko 500 mieszkań na warszawskim rynku mieszkaniowym, na chwilę obecną posiada także
zabezpieczone grunty na realizację kolejnych około 2000 lokali. Firma jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich
(PZFD).

Kontakt dla mediów: Marcin Kłosowski, BS Consulting , Tel +48 600 890 133,
marcin.klosowski@matexipolska.pl
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