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Bielsko-Biała, 17 października 2017 r.

Nowe mieszkania Murapolu na warszawskim Mokotowie
317 mieszkań zostało wprowadzonych do sprzedaży w ramach pierwszego etapu inwestycji
Murapol Atrium Służewiec, która powstaje przy ul. Cybernetyki w Warszawie. 8-kondygnacyjny
budynek będzie obejmował kawalerki oraz lokale 2-,3-,4-, a nawet 5-pokojowe, o łącznej
powierzchni użytkowej wynoszącej blisko 15,5 tys. mkw. Ponadto do dyspozycji mieszkańców
zostaną postawione 233 miejsca parkingowe w podziemnej hali garażowej obiektu.
Wprowadzone do oferty mieszkania posiadają szeroki wachlarz metraży i układów, od 26-metrowych
kawalerek, aż po ponad 100-metrowe apartamenty. Pierwszy budynek inwestycji wyróżnia się
interesującą architekturą z zielonym, wewnętrznym dziedzińcem, na którym przewidziano m.in. plac
zabaw dla najmłodszych mieszkańców. Murapol Atrium Służewiec będzie docelowo dwuetapowym
projektem, w którym powstanie w sumie ok. 500 mieszkań, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej
blisko 25 tys. mkw. Wstępny harmonogram pierwszego etapu inwestycji przewiduje przekazanie
gotowych mieszkań nabywcom z końcem 2019 roku.
- Murapol Atrium Służewiec to nasz pierwszy projekt realizowany na Mokotowie, jednej z najchętniej
zamieszkiwanych przez warszawiaków dzielnic, która od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach
najbardziej przyjaznych lokalizacji w stolicy. Spodziewamy się dużego zainteresowania ofertą mieszkań w
tej inwestycji dlatego też, oprócz najpopularniejszych metraży, przygotowaliśmy również przestronne 4- i
5- pokojowe lokale o powierzchni powyżej 70 mkw. – mówi Michał Sapota, Prezes Zarządu Murapol S.A. –
Starając się maksymalnie zdywersyfikować działalność w stolicy, równolegle przygotowujemy projekty
także w innych dzielnicach, takich jak Bielany, Białołęka, Ochota czy Ursus. – dodaje Michał Sapota.
Inwestycja Murapol Atrium Służewiec powstaje w spokojnej części Służewca na warszawskim Mokotowie,
w niedużej odległości od biznesowego centrum stolicy. W pobliżu znajdują się liczne tereny zielone
i miejsca rekreacji, co czyni ją niezwykle atrakcyjną dla osób chcących korzystać z atutów mieszkania tuż
obok śródmieścia, z jednoczesnym dostępem do parków, skwerów i zieleńców. Ulica Cybernetyki jest
bardzo dobrze skomunikowana z pozostałymi częściami miasta za pomocą dróg S2 i S8. W pobliżu
znajduje się także lotnisko Chopina.
________
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 14 miastach w Polsce, w trzech 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.
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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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