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Trzeci projekt mieszkaniowy w poznańskiej ofercie Grupy Murapol
189 lokali, w tym kawalerki oraz mieszkania 2-, 3- i 4- pokojowe, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej
blisko 9,3 tys. mkw., zostało wprowadzonych do sprzedaży w ramach pierwszego etapu najnowszej poznańskiej
inwestycji Grupy Murapol. Zlokalizowany w północnej części stolicy Wielkopolski, przy ul. Karpiej, projekt
mieszkaniowy - Murapol Nowy Poznań – obejmuje dwa kameralne budynki z podziemnymi miejscami
postojowymi. Łącznie na terenie inwestycji przewidziano 207 stanowisk parkingowych naziemnych oraz
podziemnych.
Oferta projektu Murapol Nowy Poznań obejmuje mieszkania o szerokim wachlarzu metraży i układów, od 26 metrowych
kawalerek po czteropokojowe lokale o powierzchni 74 mkw., powstające w dwóch kameralnych budynkach – głównym, 6kondygnacyjnym, zawierającym 169 mieszkań oraz mniejszym, 5-kondygnacyjnym z 20 lokalami. Obydwa są połączone
wspólną, podziemną halą garażową z 178 miejscami postojowymi. Lokale na parterze obydwu budynków będą posiadały
tarasy, a mieszkania zlokalizowane na piętrach obszerne balkony. Teren wokół inwestycji zostanie zagospodarowany zielenią
oraz alejkami wybrukowanymi kostką. Z kolei z myślą o najmłodszych lokatorach zaprojektowano plac zabaw.
Prace budowlane w ramach projektu rozpoczęły się pod koniec ub.r. Obecny harmonogram inwestycji przewiduje oddanie
gotowych mieszkań nabywcom w drugim kwartale 2019 roku.
- Murapol Nowy Poznań przy ul. Karpiej jest trzecią, obok Murapol Nowe Winogrady przy ul. Hawelańskiej i Murapol Poznańskie
Ogrody przy ul. Kajki, inwestycją Grupy oferowaną obecnie w Poznaniu. Projekt powstaje w jednej z najbardziej zielonych
i dynamicznie rozwijających się dzielnic Poznania, w Naramowicach. Największym atutem tej lokalizacji jest jej krajobraz –
liczne tereny zielone przy rzece Warta oraz rezerwat przyrody Żurawiniec, chętnie odwiedzany przez mieszkańców stolicy
Wielkopolski. – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol S.A. – Dzielnica posiada także bogatą, stale rozbudowywaną
infrastrukturę usługową, handlową i edukacyjną. W najbliższym czasie planowane są inwestycje mające usprawnić
komunikację tej części miasta z jego centrum, m.in. przewidywana jest budowa trasy tramwajowej oraz nowej drogi
dwupasmowej. Liczymy, że interesująca lokalizacja, w połączeniu z atrakcyjną ofertą mieszkań sprawi, że inwestycja Murapol
Nowy Poznań spotka się z równie dużym zainteresowaniem mieszkańców stolicy Wielkopolski, co nasze inne projekty w tym
mieście. – dodaje Nikodem Iskra.
Grupa Murapol jest obecna w Poznaniu od 2011 roku. W tym czasie do dyspozycji mieszkańców oddała dwa etapy inwestycji
Murapol Nowe Winogrady, w których zamieszkało ponad 1,4 tys. osób. Obecnie Grupa realizuje trzeci etap tego projektu oraz
pierwszy etap inwestycji Murapol Poznańskie Ogrody, w ramach których zaoferowała ponad pół tysiąca mieszkań, z których
ponad 60 proc. znalazło już swoich nabywców. Ponadto Murapol przygotowuje kolejne projekty, przy ul. Wagrowskiej oraz ul.
Dymka, w ramach których powstanie blisko 1,2 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 48,8 tys.
mkw.
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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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