
JacobGardens
construieºte
apartamenteºivileîn
BucureºtiºiIlfov

Palladium Residence, Palla-

dium Residence 2 ºi Trend Resi-

dence sunt trei ansambluri rezi-

denþiale dezvoltate de Jacob

Gardens, un investitor autoh-

ton. Primul dintre cele trei pro-

iecte este deja finalizat ºi vândut

în proporþie mare, cel de al doi-

lea se aflã încã în construcþie, iar

lucrãrile la al treilea cartier sunt

aproape de finalizare, dupã cum

ne-au spus reprezentanþii com-

paniei dezoltatoare.

Aceºtia ne-au declarat: "Pal-

ladium Residence, unde avem

toate tipurile de apartamente,

este finalizat dar nu vândut în

totalitate. Mai avem circa 5% din
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cele 2.450 de locuinþe construi-

te în spate la Policolor. Preþurile

acestora oscileazã între 38.200

de euro - o garsonierã - ºi 78.500

euro - un apartament cu trei ca-

mere, parcãrile fiind incluse.

La Palladium Residence 2, pre-

darea locuinþelor se va face

aproximativ la jumãtatea anului

viitor. Aici vorbim de douã blo-

curi, ce reunesc unitãþi locative

de la garsoniere la apartamente

de trei camere, cu preþuri între

33.000 pânã la 62.000 de euro.

Trend Residence este un car-

tier de 300 de vile în Popeºti-Le-

ordeni, care urmeazã sã fie fina-

lizate anul viitor. Suprafeþele ca-

selor oscileazã între 120 mp ºi

200 mp utili, acestea dispunând

de curþi de la 60 la 150 mp. Din

totalul celor 300 de locuinþe mai

avem de vândut circa 20%".

Conform informaþiilor de pe

site-ul proiectului, vila Smarald

din cadrul Trend Residence este

prevãzutã, la parter, cu o bucã-

tãrie modernã - varianta open

space, living, dining ºi baie, dar

ºi de un hol spaþios pentru

primirea oaspeþilor.

Etajul vilei oferã douã camere

generoase a cãror destinaþie po-

ate alterna de la dormitor la bi-

rou sau orice altã variantã de

amenajare ºi o baie.

Vila Rubin, "superlativul con-

ceptului Trend Residence" oferã

cele mai noi tendinþe în materie

de amenajare ºi proporþionare a

unei casei, aratã sursa citatã,

menþionând: "Mansarda poate fi

amenajatã ulterior în ton cu ne-

cesitãþile tale, iar grãdina casei

este un paradis în miniaturã, în

care tu ºi familia ta vã veþi simþi

în fiecare zi ca într-o vacanþã…

ºi totuºi, în fiecare zi acasã!"

Cumpãrãtorii celor trei ansam-

bluri rezidenþiale sunt din seg-

mentul midlle class, preponde-

rent din sectorul 3 al Capitalei,

familii trinere care pot accesa un

credit. Garsonierele în mare par-

te s-au vândut pentru investiþie,

ne-au mai spus reprezentanþii

companiei, subliniind cã în zona

unde construieºte, se închiriazã

foarte bine, fiind aproape de

metrou.

Conform surselor citate, regiu-

nea Ilfov este aproape ocupatã

cu proiecte rezidenþiale, iar în

p i aþa n o as tr ã i m o b i l i ar ã

întâlnim mai mulþi investitori

autohtoni cu proiecte mici

decât dezvoltatori strãini.
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Trend Residence este un cartier de
300 de vile în Popeºti-Leordeni, care
urmeazã sã fie finalizate anul viitor.

Suprafeþele caselor oscileazã între 120 mp ºi
200 mp utili, acestea dispunând de curþi de

la 60 la 150 mp.


