
Casele pe structurã metalicã ºi vilele
cu consum redus de energie - în trend

U
ltimele târguri imobi-
l i a r e d i n ac e st an
confirmã apetitul in-
vest i tor i lor pentru

d e z v olt ar e a c ât m ai m u lt or
proiecte rezidenþiale la nivelul þãrii,
care sã satisfacã cererea tot mai
mare din domeniul locuinþelor.

În cadrul tIMOn au fost prezenta-
te peste 20.000 de apartamente ºi
vile noi amplasate în Bucureºti, dar
ºi în provincie, câteva zeci de pro-
iecte rezidenþiale finalizate sau în
construcþie fiind promovate în faþa
vizitatorilor ºi a potenþialilor cum-
pãrãtori.

Cea mai ieftinã unitate locativã
care putea fi cumpãratã la ediþia
din aceastã toamnã a Târgului
Imobiliar Naþional a fost o locuinþã
socialã realizatã din containere
maritime, în valoare de 9.000 de
euro, dar au existat ºi o serie de
oferte imobiliare exclusiviste ce
puteau ajunge pânã la câteva sute
de mii de euro.

În plus, investitorii imobiliari
prezenþi la tIMOn au pãrut tot
mai hotãrâþi sã construiascã mii
de apartamente noi în urmãtorii
ani, fiind încurajaþi, susþin ei, ºi de
un reviriment al pieþei rezidenþia-
le.

Eco Villas, proiect de case
eficiente energetic cu
“know-how” din Suedia

Dezvoltatorii au adus în atenþia
cumpãrãtorilor noi soluþii de locui-
re pe lângã cele tradiþionale,
încercând sã se diferenþieze în pia-
þã prin soluþii mai eficiente pentru
unitãþile locative.

Astfel, un grup de investitori din
Republica Moldova dezvoltã un
proiect de 32 de vile, complexul
Eco Villas, în apropiere de ªoseaua
Alexandriei din sectorul 5, Bucu-
reºti, la 6,5 kilometri de Piaþa Unirii,
valoarea totalã a investiþiei fiind de
1,5 milioane de euro.

Reprezentanþii dezvoltatorului
ne-au declarat cã acesta este pri-
mul lor proiect în þara noastrã, fiind
vorba de case pasive, cu energie

geotermalã regenerabilã.
“Am început lucrãrile în urmã cu

trei luni. Suntem la jumãtatea pro-
iectului ºi construim 16 case din
totalul de 32”, ne-au spus aceºtia,
subliniind cã preþul de plecare al
vilelor este de circa 80.000 de euro
fãrã TVA: “Am vândut deja 6 case
din cele 16 programate pentru pri-
ma etapã, iar în luna decembrie le
vom da în folosinþã. Este primul
proiect pe care îl avem în România
ºi o sã rãmânem aici. Inginerii ºi
dezvoltatorii acestui proiect au lu-
crat o perioadã în Suedia ºi au
venit de acolo cu know-how-ul
acestui tip de case pasive”.

Totodatã, aceºtia susþin cã pro-
iectul Eco Villas va permite un con-
sum redus de energie cu pânã la
90% faþã de construcþiile standard,
astfel încât costurile de întreþinere

pe timpul iernii sã fie de circa 15
euro pe lunã.

Potrivit oficialilor tIMOn, prezenþa
acestor tipuri de investiþii aratã cã
piaþa nu mai este dictatã exclusiv
de preþ ºi cã românii cautã soluþii
originale de locuit, dar ºi spaþii efi-
ciente energetic, întrucât costurile
sunt mult mai reduse în cazul case-
lor construite cu soluþii alternative.

Case din structurã metalicã
în formã de navete spaþiale

Un alt concept de la tIMOn a fost
cel de casã din structurã metalicã
prezentat de Lenyry Exclusive Con-
struction.

Aceste locuinþe pot fi construite
în diferite stiluri (roman, meditera-
nean, japonez) cu forme de lotus,
sferice sau rotunde, spun repre-
zentanþii companiei.

Aceºtia ne-au declarat: “Casele
su nt d e m ont abi le º i pot f i
transportate oriunde în þarã. Pre-
þurile încep de la 30.000 de euro ºi
pot ajunge pânã la 3 milioane de
euro, în funcþie de cerinþele ºi ne-
cesitãþile clienþilor. Transportul îl
asigurãm noi. Am avut persoane
foarte receptive la acest proiect,
fiind încântaþi de timpul de execu-
þie rapid (între una ºi trei luni), su-
prafaþa utilã mai mare cu 20-25%
decât în cazul caselor din cãrãmi-
dã, precum ºi de faptul cã realiza-
rea caselor nu este influenþatã de
anotimp. În plus, durata de viaþã a
locuinþelor este de peste 100 de
ani”.

Reprezentanþii Lenyry ne-au mai
spus cã au reuºit sã vândã trei
astfel de case la ultimul târg imobi-
liar la care au participat, clienþii
fiind persoane care locuiesc în
apropierea Bucureºtiului.
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1268 de apartamente în
Rotar Park Residence

Proiectul Rotar Park Residence
este amplasat pe bulevardul Iuliu
Maniu din Bucureºti, lângã staþia
de metrou Pãcii, fiind dezvoltat pe
un teren de 32.815 de metri pãtraþi,
din care spaþiu verde - 15.570 mp.
Cu o valoare de investiþie de apro-
ximativ 48 de milioane de euro, an-
samblul rezidenþial va cuprinde
1.268 de apartamente, fiecare be-
neficiind de parcare subteranã sau
suprateranã, având preþuri cuprin-
se între 30.000 de euro ºi 62.500 de
euro, dar ºi 8.000 mp de spaþii co-
merciale.

Reprezentanþii proiectului ne-au
spus cã, în prima etapã, a început
construcþia pentru 284 de aparta-
mente ºi cã primele locuinþe vor fi
gata în noiembrie anul viitor.

De asemenea, complexul Exigent

One din zona Politehnica a fost
lansat la târg urmând sã cuprindã
garsoniere ºi apartamente de 2 ºi 3
camere, cu preþuri cuprinse între
43.500 euro ºi 104.900 euro. Lucrã-
rile au început în acest an ºi urmea-
zã sã fie încheiate în 2016.

Tot la tIMOn, Atria Invest a adus
complexul White Lotus, cu 41 de
apartamente în Voluntari, iar ISG
Residence a venit cu douã proiec-
te, respectiv ISG Residence II, cu
180 de apartamente în 4 blocuri în
apropiere de Parcul Carol ºi Sprin-
gville, cu 80 de case în Adunaþii
Copãceni, la 25 de kilometri de Bu-
cureºti.

Piaþa noastrã rezidenþialã a reve-
nit pe radarul investitorilor imobi-
liari, fiind încurajaþi sã realizeze
proiecte de locuinþe atât jucãtorii
cu experienþã pe plan local, cât ºi
noi dezvoltatori.

Israelienii de la Dimri
Internaþional au revenit pe
piaþã

Tot în cadrul Târgului Imobiliar
Naþional am asistat la revenirea pe
piaþa autohtonã a dezvoltatorului
israelian Dimri Internaþional, care a
repornit lucrãrile la Dimri West To-
wers din Prelungirea Ghencea,
dupã ce criza i-a oprit planurile de
construcþie în 2008.

Reprezentanþii companiei au
declarat cã Dimri a cumpãrat, în
perioada 2006-2007, mai multe
terenuri în Bucureºti ºi Ploieºti,
printre care 10,6 hectare în Ghen-
cea ºi 5 hectare în Pipera, investi-
þia totalã în terenurile din þara no-
astrã fiind de 25 de milioane de
euro.

“În 2008 am început construcþia
primei clãdiri de locuinþe în Ghen-
cea, dar ne-am oprit din cauza cri-
zei financiare. Am revenit în 2014
cu Dimri West Towers, proiect con-
struit pe 4,1 hectare în zona Pre-
lungirea Ghencea, cu 11 clãdiri ºi
un total de 1.045 de unitãþi locati-
ve. La începutul anului viitor spe-
rãm sã livrãm primele apartamen-
te”, au precizat sursele citate.

La rândul sãu, Shimon Galon, un
alt investitor israelian cu experien-
þã pe segmentul rezidenþial de la
noi, fost ºef al companiei GTC în
România, a vorbit despre o schim-
bare de atitudine de piaþã, men-
þionând cã proiectul GViTown, pe
care îl reprezintã prin compania
Real Sol, urmeazã sã fie livrat anul
viitor.

“Proiectul GViTown, pe care l-am
anunþat în urmã cu ºase luni, este
exact la jumãtatea execuþiei ,
urmând sã fie livrat undeva în luni-
le martie-aprilie 2016, jumãtate
dintre locuinþe fiind deja vândute”,
susþine Shimon Galon. În opinia
domniei sale, criza financiarã a de-
terminat scãderea drasticã a preþu-
rilor de construcþie a locuinþelor.
Totodatã, ºeful Real Sol considerã
cã banii “îngropaþi” în achiziþia te-
renurilor pentru dezvoltare înainte
de 2008 nu vor fi recuperaþi nicio-
datã de investitori.

De asemenea, dezvoltatorul City
Garden Development, controlat de
un investitor chinez, a lansat la
tIMOn trei poiecte imobiliare tota-
lizând 80 de apartamente ºi 24 de
vile, amplasate atât în centrul Capi-
talei, cât ºi în zona de Nord a Bucu-
reºtiului. City Garden Pipera va cu-

pr i nd e 2 4 d e v i le , pr o i e c t u l
DownTown 21, din zona Unirii va
avea 50 de apartamente ºi spaþii
comerciale, iar la începutul anului
2016, investitorul chinez vrea sã
construiascã un imobil de lux de
30 de apartamente, în zona Bule-
vardul Libertãþii.

Printre proiectele lansate la târg
se mai numãrã Central Garden Pi-
pera, Arttemple Residence, Pipera
Lake, Beach Side Residences, Lake
Side Residences, Predeal
Apartments, APX IMMO, Decebal
Rezidenþial, Lacul Morii Reziden-
þial, Mogoºoaia Rezidenþial, Valetta
R e s i d e nc e , P ar i s i an V i e ws,
Rotaºului Apartments, Docenþilor
Residence.

APX IMMO Vitan este cel mai nou
proiect rezidenþial al dezvoltatoru-
lui APX IMMO Property, fiind situat
în zona centralã ºi va cuprinde 64
de apartamente cu 2 ºi 3 camere,
cu suprafeþe cuprinse între 55 ºi
111 metri pãtraþi. Preþurile sunt cu-
prinse între 60.500 euro ºi 122.100
euro.

Central Garden Pipera este dez-
voltat de un grup de investitori din
Asia, fiind localizat în nordul Capi-
talei. Ansamblul va avea 24 de case
în prima fazã, urmând sã fie dez-
voltate alte trei faze de construc-
þie, totalizând circa 120 de case.
Complexul rezidenþial urmeazã sã
fie livrat în luna ianuarie a anului
viitor.

Un alt proiect lansat la tIMON,
Arttemple Residence, amplasat pe
Strada Petre Ispirescu, în apropiere
de Calea 13 Septembrie (Bucu-
reºti), va cuprinde un bloc de 15 lo-
cuinþe, cu preþuri de 67.500-
101.000 de euro.

Atât reprezentanþii târgului, cât
ºi investitorii imobiliari considerã
cã piaþa rezidenþialã a intrat pe o
curbã ascendentã dupã perioada
de crizã financiarã, urmând sã asi-
stãm la o mulþime de proiecte
noi, de mari dimensiuni, în anii
viitori.

Potrivit analiºtilor imobiliari, la ni-
velul Capitalei existã peste 300 de
ansambluri rezidenþiale în con-
strucþie sau în diferite etape de
proiectare ºi autorizare. Totodatã,
aceºtia susþin cã preþul mediu de
construcþie a locuinþelor din Bucu-
reºti este de circa 1.235 de euro pe
metru pãtrat, raportat la suprafaþa
utilã.


