
Dezvoltatorul rezidenþial Ozone
Homes îºi propune sã înceapã în acest an douã
proiecte noi, apreciind succesul repurtat anul trecut cu
prima fazã a proiectului Avalon, din Tunari.

Adiacent primei clãdiri din Avalon, vor fi demarate
lucrãrile la a doua fazã, care vine cu un concept nou.
Dacã prima fazã a presupus realizarea unui bloc de 12
apartamente, în urmãtoarea etapã vor fi ridicate opt
vile în sistem duplex. „La Avalon am observat cã
apartamentele de la parter cu trei camere ºi grãdinã
s-au vândut primele. Acum dezvoltãm opt vile in
oglindã, cu grãdinã”, ne-a declarat Andrew Prelea,
CEO Ozone Homes.

La mijlocul lunii mai fuseserã deja vândute trei locuinþe
în contextul în care lucrãrile urmau sã înceapã pânã la
finele lunii mai. Prin utilizarea panourilor SIP prefabri-
cate, durata construcþiei va fi de doar trei luni. Proiectul
va fi realizat în etape, pe mãsurã ce se vând locuinþele.

Fiecare casã are 120 mp construiþi, 250 mp de
grãdinã ºi trei locuri de parcare. „La gri” preþul începe
de la 82.000 euro, plus TVA de 5%. Complet finisatã,
locuinþa este oferitã la 92.000 euro, plus TVA 24%. Cei
mai mulþi clienþi preferã în general sã achiziþioneze în
varianta „la gri” pentru a avea libertate deplinã în
alegerea finisajelor, explicã domnul Prelea.

C a u r ma r e a s ol i c i tã r i l or v eni te d i n p a r tea
potenþialilor beneficiari, alternativ, Ozone Homes
poate construi locuinþe utilizând tehnologia proprie
dupã proiectul ºi pe terenul beneficiarului. În acest caz

preþul final va fi puþin mai mare comparativ cu o casã
de serie. Un avantaj în plus este dat de faptul cã
locuinþa poate fi gata mult mai repede decât în cazul
utilizãrii unui sistem clasic de construcþie. Pereþii
pentru o casã sunt produºi în fabricã în douã-trei zile,
iar apoi sunt doar montaþi pe teren. „Vrem sã facem în
acest mod câte douã locuinþe pe lunã”, precizeazã An-
drew Prelea.

Un nou proiect – Eden Terases

În paralel, Ozone Homes va începe în vecinãtatea
complexului Avalon un al doilea proiect de anvergurã,
Eden Terases, compus din 185 de case înºiruite.
Lucrãrile vor fi demarate în mai puþin de douã luni
pentru primele douã ºiruri de case a câte nouã unitãþi
fiecare. Prima fazã va fi gata pânã la Crãciun, a anunþat
domnul Prelea.

Cumpãrãtorii pot opta pentru o variantã mai
spaþioasã, cu parter + etaj + mansardã, totalizând 140
mp construiþi, cu patru camere. Aceasta va avea o
grãdinã de 65 - 100 mp ºi câte douã locuri de parcare.
Preþul începe de la 88.000 de euro.

A doua variantã, mai micã, vizeazã o casã pe
parter+etaj, de 100 mp, cu trei camere. De asemenea
va dispune de grãdinã cu suprafaþã între 65 ºi 100 mp,
la care se adaugã douã locuri de parcare. Aceastã
variantã este oferitã începând cu 71.000 de euro.

Procesul de construcþie va continua în faze a câte 18
unitãþi. Durata lucrãrilor este estimatã la patru luni

pentru fiecare etapã. ªi în cazul acestui proiect va fi
aplicatã tehnologia panourilor SIP.

Proiectul a fost astfel conceput încât odatã finalizatã
o fazã, urmãtoarele etape de lucrãri sã nu afecteze
confortul familiilor care ºi-au luat în primire casa,
explicã reprezentantul Ozone Homes.

În perspectivã, Eden Terases ºi proiectele vecine,
Avalon ºi Sydney, vor forma un nou cartier de
aproximativ 350 de locuinþe în sudul localitãþii Tunari.
În acest sens, în cadrul proiectului este rezervatã o
parcelã de teren de 1.350 mp pentru realizarea unui
spaþiu comercial ºi încã 980 mp pentru o parcare
adiacentã.

Întreaga zonã trece printr-un proces de dezvoltare a
infrastructurii, având în vedere deschiderea pasajului
rutier Pipera, respectiv accesul facil spre DN 1 ºi
proximitatea viitoarei autostrãzi A3 Bucureºti-Ploieºti.

De altfel, Andrew Prelea îºi propune sã lanseze ºi alte
proiecte pe termen mediu ºi lung în aceeaºi zonã,
având în vedere cã dezvoltatorul dispune de încã 6 - 7
ha de teren.

Locuinþe de lux la preþuri
promoþionale

În prezent, dezvoltatorul mai are disponibile la
vânzare 40 din cele 120 de case construite în cadrul
ansamblului de lux Sydney (n.r. construit sub brandul
South Pacific, pe structurã clasicã, anterior lansãrii
tehnologiei Ozone Homes). Astfel, modelele cu
suprafeþe de 142 - 147 mp sunt ofertate pentru
100.000 - 110.000 euro, inclusiv TVA (de la 205.000
euro plus TVA în anul 2006). Modelele cu suprafeþe
mai mari, între 185 ºi 225 mp, au preþuri cuprinse între
120.000 ºi 150.000, inclusiv TVA, precizeazã domnul
Prelea.
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Investitorii sunt interesaþi de locuinþele
sociale

Ozone Homes intenþioneazã sã îºi extindã activitatea
ºi pe domeniul locuinþelor sociale, utilizând tehnologia
promovatã. Astfel de proiecte ar putea fi implementate
în parteneriat cu administraþii publice locale sau
ministere, care au nevoie de locuinþe accesibile ºi pot
pune la dispoziþie terenuri în acest sens. Potrivit
domnului Prelea, existã interes din partea fondurilor de
investiþii private pentru a finanþa proiecte de locuinþe
sociale ºi cãmine studenþeºti în România, cu condiþia sã
aibã certitudine asupra plãþii din partea guvernului sau
acordãrii de stimulente fiscale.

În paralel, Ozone Homes poartã discuþii cu proprietari
privaþi de terenuri pentru construirea în parteneriat a
unor ansambluri rezidenþiale. „Vorbim cu câteva fonduri
pentru noi proiecte foarte mari în Bucureºti, pe
terenurile lor”, ne-a declarat Andrew Prelea.

Panourile SIP merg ºi la export

Pe lângã activitatea de dezvoltare imobiliarã, Ozone
Homes, în joint venture cu compania Green Panel,
opereazã la Clinceni o unitate de producþie pentru
panourile SIP (Structural Insulated Panels), utilizate atât
în proiectele rezidenþiale proprii, cât ºi pentru export. În
prezent, fabrica are o capacitate de producþie de 100.000
mp cu un singur schimb. „Putem ºi probabil ne vom
extinde în urmãtoarele 12 - 24 de luni pânã la o capaci-
tate de 350.000 mp”, afirmã Andrew Prelea.

În prezent, produsul este exportat în Cipru ºi trece
prin testele de conformitate pentru a fi distribuit ºi în
Australia.

De asemenea, în baza aceleiaºi tehnologii, a fost
lansat un produs secundar pentru termoizolaþii, menit
sã concureze soluþia bazatã pe aplicarea de polistiren.
Noul produs va fi doar cu aproximativ 10% mai scump
decât polistirenul, dar va avea proprietãþi îmbunãtãþite
ºi va putea fi aplicat inclusiv pe clãdirile istorice
deoarece se poate mula pe suprafeþele curbe, explicã
domnul Prelea.

Apar oportunitãþile unei pieþe mature

În opinia domnului Prelea piaþa rezidenþialã a devenit
mai realistã acum. „Nu cred cã suntem la sfârºitul crizei,
dar ne îndreptãm spre o piaþã stabilã. Nu cred cã piaþa
va mai coborî, dar nici nu va mai creºte repede. Acum
existã oportunitatea generatã de atingerea punctului
de jos al pieþei. Dacã investeºti acum vei cumpãra cate-
goric cu 10 - 20% mai ieftin decât dacã ai cumpãra
peste doi ani”, susþine Andrew Prelea.

Piaþa rezidenþialã are mare potenþial având în vedere
cã, din punct de vedere statistic, România are nevoie de
încã un milion de locuinþe, deoarece populaþia trãieºte
înghesuitã. În prezent pe piaþa imobiliarã lipsesc
încrederea ºi capitalul. Încrederea poate veni doar din
partea guvernului, prin atragerea investiþiilor strãine ºi,
implicit, crearea de locuri de muncã, iar capitalul
trebuie susþinut de finanþarea bancarã. Atragerea unor
surse alternative celei bancare este scumpã, atrage
atenþia domnul Prelea.

Bãncile ar fi dispuse sã finanþeze investiþi i le
rezidenþiale în viitorul apropiat, dar vor sã vadã mai
întâi proiecte finalizate ºi vândute.

Criza a avut ºi o laturã bunã, pentru cã au dispãrut din
piaþã dezvoltatorii imobiliari neprofesioniºti. „Nu vãd în
viitorul apropiat ca bãncile sã împrumute dezvoltatori
n e p r o f e s i o n i º t i . C r i t e r i i l e p e n t r u a c o r d a r e a

împrumutului se vor axa pe abilitãþile dezvoltatorului”,
este de pãrere reprezentantul Ozone Homes.

În perspectivã, vor veni în România investitori mai
sofisticaþi, pe mãsurã ce piaþa se maturizeazã, este de
pãrere Andrew Prelea.

Rezidenþialele nu sunt privite ca
proprietãþi generatoare de venit

Cea mai mare problemã pe piaþa rezidenþialã din
România este cã bãncile ºi investitorii nu îºi dau seama
cã proprietãþile rezidenþiale pot genera venituri
asemenea unui centru comercial. Rata inflaþiei în
rezidenþiale este mult mai mare decât pe segmentul
comercial, deci valoarea lor creºte mai repede.
Cumulând chiria realizatã de un spaþiu rezidenþial cu
creºterea valorii pânã în momentul revânzãrii ,
rezultatul este superior unei investiþi i în zona
comercialã, argumenteazã domnul Prelea.

Interesul redus al investitorilor manifestat în prezent
faþã de rezidenþiale se datoreazã faptului cã românii
preferã sã deþinã o locuinþã, nu sã închirieze.

Pe viitor, Ozone Homes ar dori sã realizeze ºi locuinþe

pentru închiriere, dar acest lucru necesitã o finanþare
bancarã corespunzãtoare. Mai curând, sistemul de
închirieri ar putea fi aplicat pentru locuinþele sociale
realizate în parteneriat cu statul.

În contextul în care bãncile ar fi dispuse sã finanþeze
proiecte imobiliare, dezvoltatorul are în vedere ºi
introducerea unor surse regenerabile de energie în
ansamblurile rezidenþiale viitoare. Acestea s-ar putea
referi, de exemplu, la utilizarea panourilor fotovoltaice
sau a pompelor geotermale, aplicarea cãrora este
fezabilã financiar doar în cadrul unor proiecte mari,
posibile doar cu finanþare bancarã.
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