
N
ordul capitalei este în pre-

zent una dintre cele mai di-

namice zone ale Bucureºtiu-

lui, cu numeroase centre de afaceri,

importante puncte comerciale ºi an-

sambluri rezidenþiale impunãtoare.

La 300m de Parcul Herãstrãu, între

teii maturi din Bulevardul Ficusului,

prinde contur un nou concept de lo-

cuire urbanã, ce îºi propune crearea

unei mici lumi care sã rãspândeascã în

jur cultul bunãstãrii ºi al valorii, confor-

tul ºi bucuria vieþii, specifice adevãraþi-

lor europeni. Ficusului Rezidenþial

este proiecþia unui stil de viaþã

distinct, acordând o importanþã deo-

sebitã aspectelor ce þin de siguranþa

familiei, standardelor de calitate ºi inti-

mitatea locuirii într-un condominium

select, aflat într-o zonã cheie Bucu-

reºtiului, dar ferit totuºi de aglomera-

þia urbanã.

Unicitatea proiectului derivã, în pri-

mul rând , din formatul restrâns de lo-

cuire propus; nu vom regãsi aici blocu-

ri-turn, nici sute de apartamente, ci

doar 12 locuinþe diferite, organizate

în mod eficient într-un imobil tip vilã

S+P+2+M. Eforturile de realizare a an-

samblului se concentreazã pe redarea

caracterului de cãmin ºi a sentimentu-

lui de “acasã”, mai presus de construi-

rea efectivã a unei case. Acest lucru se

realizeazã începând cu siguranþa con-

strucþiei, transpusã practic într-o struc-

turã de beton armat cu zidãrie din cã-

rãmidã porotherm ºi partiþionãri tot

din cãrãmidã porotherm pentru toþi

pereþii, inclusiv pereþii despãrþitori din

interiorul locuinþelor. Apartamentele

de 2, 3 ºi 4 camere dispun de com-

partimentãri generoase, care au

fost gândite astfel încât su-

prafeþele utile sã fie efi-

cientizate la potenþialul

lor maxim. Tot în acest

sens, au fost create

boxe subterane spaþio-

ase pentru fiecare

apartament care sã

pãstreze lucrurile supli-

mentare. Pentru a

preîntâmpina nevoile fami-

liilor, imobilul este prevãzut cu

lift Schindler, împrejmuire a com-

plexului ºi acces personali-

zat. Deschiderea spaþii-

lor interioare cãtre

grãdinã ºi teii din

jurul imobilului,

precum ºi terase-

le suspendate

conferã intimita-

te ºi stabilesc o

relaþie strânsã cu

mediul natural ex-

terior.

Acest nou concept de

locuire urbanã, la standarde

rezidenþiale ridicate, se adreseazã

persoanelor cu un stil de viatã

dinamic, nevoi complexe ºi aºteptãri

diferite, pentru care locuinþa este

zona de retragere, confort ºi relaxare.

Ficusului Rezidenþial transformã

spaþiul imaginar al dorinþelor ºi

aºteptãrilor într-un spaþiu tangibil ºi

îºi aºteaptã oaspeþii sã formeze co-

m u n i t a t e a c a r e s e v a b u c u r a

începând cu luna iunie a acestui an

de calitatea ºi valoarea unor locuin-

þe unice. l
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Pentru

cã tu eºti diferit!

Apartamente cu

suprafeþe între

81mp-378mp

la 300m de Parcul

Herãstrãu.

Un nou concept de locuire urbanã
capãtã contur lângã Herãstrãu


