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Wiecha na kolejnej inwestycji mieszkaniowej Grupy PHN
?roda, Pa?dziernik 6, 2021 - 15:40
Sprawnie i szybko post?puj? prace budowlane na nowym osiedlu INSTA 21
wznoszonym przez Grup? Polskiego Holdingu Nieruchomo?ci przy ulicy Instalatorów
21 w Warszawie. Na terenie inwestycji zosta?a zawieszona symboliczna wiecha, co
oznacza, ?e zosta?y zako?czone prace konstrukcyjne, a budynek osi?gn?? swoj?
docelow? wysoko??.
Na osiedlu po?o?onym w warszawskiej dzielnicy W?ochy powstaje 87 lokali mieszkalnych o
??cznej powierzchni u?ytkowej (PUM) ok. 4 tys. mkw. Nabywców znalaz?a ju? wi?kszo??
mieszka?. Zako?czenie prac budowlanych planowane jest na III kwarta? przysz?ego roku.
– Prace budowlane na osiedlu INSTA 21 przebiegaj? zgodnie z harmonogramem. Projekt
cieszy si? du?ym zainteresowaniem klientów ze wzgl?du na atrakcyjn? lokalizacj?, jak
równie? wysok? jako?? wykonania. - powiedzia? Tomasz Górnicki, wiceprezes ds. inwestycji
Polskiego Holdingu Nieruchomo?ci.
Nowa inwestycja PHN zlokalizowana jest w pobli?u Parku Szcz??liwickiego z czynnym przez
ca?y rok wyci?giem narciarskim oraz z letnim kompleksem odkrytych basenów. Oprócz
terenów zielonych, blisko osiedla znajduj? si? liczne sklepy i punkty us?ugowe, a tak?e
centrum handlowe. Mieszkania maj? funkcjonalne i ?atwe w adaptacji rozk?ady. Przewa?aj?
lokale dwu i trzypokojowe o powierzchni od 40 mkw. do 70 mkw. Mieszka?cy do swojej
dyspozycji b?d? mieli tak?e miejsca postojowe w podziemnym gara?u i komórki lokatorskie.
W budynku znajd? si? tak?e trzy lokale us?ugowe.
- To kolejna nasza inwestycja w dynamicznie rozwijaj?cym si? segmencie budownictwa
mieszkaniowego. W planach mamy kolejne projekty, nad którymi intensywnie pracujemy doda? Tomasz Górnicki.
Generalnym wykonawc? inwestycji jest Chemobudowa - Kraków, firma z Grupy Kapita?owej
PHN. Spó?ka ma du?e do?wiadczenie w realizacji budynków mieszkalnych, u?yteczno?ci
publicznej, rekreacyjnych oraz sportowych.

- Chemobudowa - Kraków S.A., firma z ponad 70 letnim do?wiadczeniem, od d?u?szego
czasu nie go?ci?a na rynku warszawskim. Cieszy nas, ?e Grupa PHN umo?liwi?a nam t?
inwestycj? powrót na ten rynek i dzi?ki tem mo?emy rozpocz?? dzia?alno?? naszego
oddzia?u w Warszawie. My?l?, ?e jest to pierwszy zwiastun nast?pnych zlece? od tego
inwestora i w ten sposób zwi?kszania pozycji Grupy PHN na rynku budowlanym w Polsce.
- powiedzia? Andrzej Wyszy?ski, Prezes Zarz?du Chemobudowa - Kraków S.A.
W ramach strategii dywersyfikacji dzia?alno?ci, Grupa PHN szybko umacnia swoj? pozycj? w
segmencie budownictwa mieszkaniowego. Oprócz inwestycji mieszkaniowej INSTA 21
spó?ka kontynuuje budow? Osiedla Olimpijczyk w ?odzi oraz osiedla M?oda Bia?o??ka w
Warszawie. Spó?ka rozpocz??a tak?e post?powania na wybór generalnych wykonawców dla
kolejnych inwestycji mieszkaniowych - osiedla Kolejowa 19 w Warszawie, Zatorska we
Wroc?awiu oraz drugiego etapu osiedla M?oda Bia?o??ka. W najbli?szych planach spó?ki
jest tak?e rozpocz?cie prac przy budowie nowego osiedla w Bydgoszczy przy ulicy Nakielskiej.
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Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomo?ci
Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomo?ci jest wiod?cym inwestorem i zarz?dzaj?cym na
rynku nieruchomo?ci komercyjnych w Polsce. Jest jedn? z najwi?kszych spó?ek sektora pod
wzgl?dem warto?ci rynkowej portfela, który skupia ok. 154 nieruchomo?ci i ok. 600 ha
gruntów na terenie ca?ego kraju (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Trójmie?cie i we Wroc?awiu).

PHN ma wieloletnie do?wiadczenie zarówno w zarz?dzaniu nieruchomo?ciami, jak i w
realizacji projektów deweloperskich. Spó?ka od lutego 2013 roku notowana jest na Gie?dzie
Papierów Warto?ciowych w Warszawie.
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