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Poznańska oferta Murapolu powiększona o nową inwestycję
Grupa Murapol uruchomiła sprzedaż pierwszego etapu projektu Murapol Poznańskie Ogrody,
w którym do dyspozycji klientów postawiła 266 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni
użytkowej przekraczającej 11,5 tys. mkw.
Murapol Poznańskie Ogrody to nowy projekt mieszkaniowy Grupy Murapol, powstający przy ul. Kajki w
Poznaniu. Pierwszy etap inwestycji przewiduje budowę dziewięciokondygnacyjnego obiektu, w którym
powstanie 266 lokali mieszkalnych o zróżnicowanych metrażach i układach, od 26 mkw. kawalerek, przez
lokale dwu- i trzypokojowe, po mieszkania czteropokojowe o powierzchni nawet 85 mkw. W kondygnacji
podziemnej budynku przewidziano 390 miejsc postojowych.
- Grupa Murapol sukcesywnie umacnia swoją pozycję na poznańskim rynku mieszkaniowym. Obecnie
oferujemy tutaj mieszkania w dwóch inwestycjach, a w przygotowaniu mamy dwie kolejne. Dostrzegając
zróżnicowane preferencje i możliwości klientów, staramy się przygotowywać oferty mieszkaniowe
adresowane do różnych profili klientów. Jest to wyrazem naszej strategii dywersyfikowania działalności w
każdym jej aspekcie, co pozwala nam uniezależnić się zarówno od jednej lokalizacji, jak i jednego
segmentu rynku. Wprowadzana do sprzedaży inwestycja Murapol Poznańskie Ogrody powstająca w
dzielnicy Jeżyce, skierowana jest do ludzi ceniących dogodną lokalizację, bliskość do centrum miasta i
jego bogatej infrastruktury. Liczymy, że zróżnicowana oferta mieszkań w połączeniu z atutami
lokalizacyjnymi projektu, sprawi że będzie się on cieszył dużym zainteresowaniem mieszkańców Poznania.
– mówi Michał Sapota Prezes Zarządu Murapol S.A.
Autorem projektu architektonicznego inwestycji jest pracownia Murapol Architects Drive S.A. należąca
do Grupy Abadon Real Estate, skupiającej segment wykonawczy holdingu Murapol. Harmonogram
inwestycji przewiduje oddanie mieszkań do dyspozycji klientów w trzecim kwartale 2018 roku.
Oferta mieszkaniowa Grupy Murapol w Poznaniu, poza projektem przy ul. Kajki, obejmuje także blisko 250
mieszkań w ramach trzeciego i czwartego etapu inwestycji Murapol Nowe Winogrady, zlokalizowanej
przy ul. Hawelańskiej. W dwóch wcześniejszych, już skomercjalizowanych, etapach tego projektu
nabywców znalazły 274 lokale mieszkalne. Ponadto Grupa przygotowuje dwie kolejne inwestycje. Przy ul.
Karpia powstaną dwa budynki pięcio- i sześciokondygnacyjne, w których zostaną zaoferowane 184
lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 9,9 tys. mkw. oraz 184 miejsca
postojowe. Z kolei przy ul. Wagrowskiej Murapol przygotowujemy projekt siedmiu budynków z 711
lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 35 tys. mkw. Do dyspozycji
mieszkańców postawionych zostanie także ponad tysiąc miejsc postojowych w tej inwestycji.
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Grupa Murapol jest holdingiem inwestycyjnym od 16 lat działającym w obszarze wielorodzinnego budownictwa
mieszkaniowego. Od 2009 roku holding posiada w swoim portfelu inwestycyjnym także obiekty o profilu
komercyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem sektora biurowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna
jest w 12 miastach w Polsce, w czterech kolejnych Murapol nabył działki i przygotowuje realizacje projektów
deweloperskich. Grupa wychodzi ze swoją ofertą także poza granice Polski, m. in. do Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.
W 2016 roku Murapol podpisał 3.042 umowy sprzedaży mieszkań, wobec 2.400 zakontraktowanych rok wcześniej.
Plan na 2017 rok zakłada sprzedaż min. 4.000 mieszkań. Holding Murapol, poza umacnianiem pozycji lidera rynku
mieszkaniowego, kładzie również nacisk na działalność pozabiznesową. Grupa angażuje się w inicjatywy promujące
sport, jak również wspiera rozwój młodych organizując staże studenckie.
Kontakt:
Małgorzata Gaborek | Dyrektor ds. Public Relations
E: malgorzata.gaborek@murapol.pl | M: 510 896 877
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