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Murapol Apartamenty Trzy Stawy - projekt z mieszkaniami premium w ofercie Grupy Murapol
U zbiegu ulic Granicznej i Pułaskiego, w jednej z najatrakcyjniejszych lokalizacji Katowic, tuż przy Dolinie Trzech
Stawów, powstaje inwestycja klasy premium - Murapol Apartamenty Trzy Stawy. Projekt obejmuje dwa 9kondygnacyjne budynki z 243 lokalami o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej ok. 10,8 tys. mkw. Dla
zmotoryzowanych mieszkańców osiedla przewidziano 296 miejsc postojowych z parkliftami w podziemnych
halach garażowych obiektów i dalsze 73 na terenie inwestycji. Dodatkowo, z myślą o właścicielach ekologicznych
pojazdów, na zewnętrznych parkingach zaprojektowano punkty do ładowania samochodów elektrycznych.
Oferta inwestycji Murapol Apartamenty Trzy Stawy zawiera kawalerki oraz mieszkania 2- i 3- pokojowe o bogatym wachlarzu
dostępnych metraży, od 27 do 62 mkw. Lokale z malowniczym widokiem na tereny zielone i stawy powstaną w dwóch
nowoczesnych budynkach o interesującej architekturze, harmonijnie dostosowanej do wyjątkowego charakteru Doliny Trzech
Stawów. Wszystkie mieszkania na piętrach będą posiadały przestronne balkony, a lokale na parterze ogródki. Teren osiedla
zostanie zagospodarowany zielenią i elementami małej architektury, a dla najmłodszych zaprojektowano plac zabaw. W celu
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, inwestycja będzie ogrodzona i monitorowana, a budynki będą wyposażone
w wideodomofony. W obydwu obiektach zostaną zastosowane rozwiązania ułatwiające poruszanie się osób
niepełnosprawnych. Wstępny harmonogram projektu przewiduje rozpoczęcie budowy na początku drugiego kwartału br., zaś
przekazanie gotowych lokali nabywcom w ostatnim kwartale 2019 roku.
- Grupa Murapol dotychczas odpowiadała na potrzeby lokalowe klientów z segmentu popularnego, który charakteryzuje się
największą chłonnością w sektorze nieruchomości mieszkaniowych. Jednak analizując trendy rynkowe związane ze
zmieniającymi się preferencjami nabywców, a będącymi pochodną wzrostu zamożności społeczeństwa, postanowiliśmy
uzupełnić naszą ofertę o projekty dla bardziej wymagających klientów. Murapol Apartamenty Trzy Stawy, inwestycja klasy
premium, jest tego wyrazem – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol S.A. – Obok dodatkowych udogodnień oraz
atrakcyjnej architektury, niezaprzeczalnym atutem tej inwestycji jest prestiżowa lokalizacja tuż przy malowniczej Dolinie Trzech
Stawów, w samym centrum Katowic – dodaje Nikodem Iskra.
Inwestycja Murapol Apartamenty Trzy Stawy to idealna propozycja dla osób ceniących życie w mieście i bezpośredni dostęp
do jego pełnej infrastruktury, a zarazem pragnących bliskości natury. W okolicy znajdują się rozległe tereny zielone, stawy,
liczne ścieżki rowerowe, miejsca rekreacji dla całych rodzin. Ulica Graniczna bezpośrednio łączy się z kluczowymi węzłami
komunikacyjnymi, które umożliwiają szybkie przemieszczanie się po mieście i całej aglomeracji, a także łatwy wyjazd
w kierunku Krakowa, Wrocławia czy Warszawy.
________
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

www.murapol.pl
Centrala: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 49; tel. 33 819 33 33, e-mail: biuro@murapol.pl, bielsko@murapol.pl
NIP: 547 19 32 616, REGON: 07 269 56 87, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000 27 55 23
Kapitał zakładowy: 2 040 000 PLN, Kapitał w pełni opłacony, ING Bank Śląski, nr rachunku: nr 24 1050 1070 1000 0090 3058 0758

43-300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 49
tel. 33 819 33 33, faks 33 829 46 66
sekretariat@murapol.pl
Informacja prasowa
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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