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Górnośląska oferta Grupy Murapol powiększona o blisko pół tysiąca mieszkań
Z początkiem 2018 roku Grupa Murapol wprowadziła do sprzedaży kolejne etapy dwóch inwestycji - Murapol
Nowy Bażantów w Katowicach oraz Murapol Śląskie Ogrody w Tychach. Katowicka oferta Grupy została
powiększona o 294 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 12,5 tys. mkw., natomiast tyski
zasób mieszkaniowy zyskał kolejne 162 lokale o łącznym PUM obejmującym ponad 6,8 tys. mkw.
W stolicy Górnego Śląska Grupa Murapol wprowadziła do sprzedaży drugi etap inwestycji Murapol Nowy Bażantów, w ramach
którego do dyspozycji klientów zostały postawione kawalerki oraz mieszkania 2- i 3- pokojowe o metrażach od 28 do 59 mkw.,
powstające w budynku z 11 kondygnacjami naziemnymi oraz podziemną halą garażową, przeznaczoną dla 120 pojazdów.
Ponadto projekt przewiduje 271 naziemnych miejsc parkingowych na terenie wokół budynku. Wszystkie oferowane mieszkania
będą posiadały przestronne balkony, a lokale na parterze tarasy wybrukowane kostką.
Druga wprowadzona do sprzedaży oferta to trzeci etap inwestycji Murapol Śląskie Ogrody w Tychach, w ramach którego w
dwóch budynkach z 6 kondygnacjami naziemnymi zaoferowano kawalerki oraz mieszkania 2- i 3- pokojowe o metrażach od 23
do 52 mkw. Ponadto, przewidziano wspólną kondygnację podziemną z halami garażowymi, w których łącznie powstanie 77
miejsc postojowych. Dodatkowo na terenie inwestycji zaprojektowano kolejnych 130 stanowisk parkingowych. Mieszkania na
parterze oraz niektóre lokale na ostatnim piętrze będą posiadały obszerne tarasy, natomiast mieszkania na piętrach - duże
balkony.
Projekty obydwu inwestycji zostały opracowane przez architektów Murapol Architects Drive Sp. z o.o., pracowni
architektonicznej należącej do Grupy Abadon Real Estate, która skupia segment wykonawczy holdingu Murapol. Obecne
harmonogramy obydwu projektów przewidują rozpoczęcie prac budowlanych jeszcze w pierwszym kwartale 2018 roku.
- Naszym celem na 2018 rok jest zintensyfikowanie działalności na wszystkich kluczowych dla nas rynkach, a Śląsk i Zagłębie
niewątpliwie do takich należą. Region Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii to obszar z olbrzymim potencjałem
gospodarczym, a także demograficznym. Szacuje się, że mieszka tutaj ok. 2,2 mln ludności. Nasz bogaty bank ziemi, także na
terenie województwa śląskiego oraz pełen zakres kompetencji niezbędnych do realizacji inwestycji deweloperskich, pozwala
nam konsekwentnie odpowiadać na potrzeby lokalowe mieszkańców Śląska i Zagłębia. – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu
Murapol S.A. - Już teraz jesteśmy obecni w czterech miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, to jest w Katowicach,
Tychach, Sosnowcu i Siewierzu, a już wkrótce zaoferujemy pierwsze lokale w Mikołowie i Gliwicach. Ponadto przyglądamy się
kolejnym rynkom w tym regionie. - dodaje Nikodem Iskra.
Obydwie inwestycje, w których Grupa Murapol uruchomiła sprzedaż kolejnych etapów, posiadają lokalizacje idealne dla osób
ceniących ciszę i bliskość natury. Projekt Murapol Nowy Bażantów przy ul. Bażantów w Katowicach znajduje się w spokojnej
dzielnicy, niedaleko Rezerwatu Las Murckowski oraz Rezerwatu Ochojec. Ta cześć miasta jest przy tym bardzo dobrze
skomunikowana zarówno z centrum, jak i trasami w kierunku Krakowa, Wrocławia czy Warszawy. Z kolei inwestycja Murapol
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Śląskie Ogrody w Tychach jest zlokalizowana w południowej, zielonej części miasta, przy ul. Żorskiej. Dzielnicę otaczają liczne
tereny zielone oraz akweny wodne.
________
Grupa Murapol jest holdingiem inwestycyjnym od 17 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. W swojej dotychczasowej działalności Murapol zrealizował blisko 100 inwestycji, w których powstało około 8,5 tys. lokali
zamieszkałych przez ponad 25 tys. osób. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest w 14 miastach w Polsce, w trzech kolejnych
Murapol nabył działki i przygotowuje projekty deweloperskie. Grupa wychodzi ze swoją ofertą także poza granice Polski, do Niemiec oraz
Wielkiej Brytanii. W 2017 roku Murapol podpisał 3.605 umów sprzedaży mieszkań, wobec odpowiednio 3.042 zakontraktowanych rok
wcześniej i 2.400 w 2016 roku. Holding Murapol, poza umacnianiem pozycji lidera rynku mieszkaniowego, kładzie również nacisk na
działalność pozabiznesową. Grupa angażuje się w inicjatywy promujące sport zarówno profesjonalny, jak i projekty propagujące aktywność
fizyczną wśród dzieci i młodzieży, co zostało dostrzeżone przez kapitułę konkursu Responsible Business Awards, która przyznała firmie
nagrodę w kategorii Mecenas Sportu. Grupa Murapol została doceniona również za swoją działalność deweloperską w obszarze zielonego
budownictwa, otrzymując nagrodę Leading Green Building Development w konkursie CIJ Awards 2017.
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