
La Gloire - un proiect
exclusivist, pentru
care proprietarii
sunt selectaþi
(Interviu cu Andrei Iuºut, proprietarul dezvoltatorului imobiliar La GLOIRE)

Reporter: Cum a fost afectatã
piaþa imobiliarã de pandemia
de Covid 19?

Andrei Iuºut: Pandemia a
reaºezat piaþa localã, iar cele
mai afectate niºe au fost cele de
office ºi retail, lovite crunt de
efectele pandemice ºi post pan-
demice. În ceea ce priveºte zona
de rezidenþiale, aceasta s-a
comportat bine, paradoxal a
crescut, cu o stimulare evidenþã
pe fond emoþional. A fost o pe-
rioadã în care oamenii s-au reîn-
tors la valori precum familie, cã-
min, intimitatea ºi confortul ce-
lor dragi în propria locuinþã.

Reporter: Care sunt principa-
lele efecte care se resimt acum
în sector, dupã mai bine de un
an de crizã sanitarã?

Andrei Iutut: Se resimte o
creºtere galopantã a preþurilor
materialelor, pe fondul reducerii
capacitãþilor de producþie în pe-

rioada pandemiei. La aceasta se
adaugã lipsa specialiºtilor pe
termen scurt. Piaþa de construc-
þii se confrunta cu o crizã la nivel
de resurse umane ºi înainte de
pandemie, care anul trecut s-a
adâncit.

Cu siguranþã strategiile câºti-
gãtoare au fost continuarea ac-
tivitãþii pe ºantiere ºi menþine-
rea angajaþilor, în pofida temeri-
lor ºi a estimãrilor pesimiste.

Reporter: Ce estimãri aveþi
pentru acest an, legate de piaþa
de profil?

Andrei Iuºut: Vom vedea
creºteri pe toate segmentele,
având în vedere cã în continua-
re cererea de locuinþe este mai
mare decât oferta.

Reporter: Care este noutatea
proiectului Varºovia 6? Care
sunt caracteristicile acestui pro-
iect?

Andrei Iuºut: Este un proiect
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Andrei Iuºut, proprietarul dezvoltatorului imobiliar La Gloire, anunþã

finalizarea, în septembrie, a proiectului La Gloire Elite - Varºovia 6.

Semnat de arhitectul Corvin Cristian, proiectul rezidenþial exclusivist

situat în zona Dorobanþi, din Capitalã - pe strada Varºovia nr. 6 - a be-

neficiat de o investiþie de 14 milioane de euro ºi urmeazã sã fie ocupat

în urma unui proces de selecþie complex.

Vânzarea Varºovia 6 se va face exclusive, prin recomandãri, în urma

unui proces de selecþie ºi profilare a ofertelor ce va þine cont nu doar

de puterea de cumpãrare a candidaþilor, ci ºi de aspiraþii, stil de viaþã,

valori.

Despre proiectul sãu ºi despre modul în care acesta va fi pus ãîn

vânzare ne-a vorbit, într-un interviu, Andrei Iuºut.

Varºovia 6 înseamnã 17 apartamente super-premium, cu cos-

turi între 800.000 ºi 3 milioane de euro. Cel mai mic aparta-

ment din ansamblu, cu douã camere, are 134 de metri pãtraþi

construiþi, iar cel mai mare, cu cinci camere, dispune de o o

suprafaþã de 288 metri pãtraþi construiþi.

Complexul are ºi douã penthouse-uri la al patrulea etaj, fieca-

re cu 397 metri pãtraþi construiþi, unul dintre ele urmând sã fie

predat gata mobilat.

Printre punctele forte ale complexului se numãrã poziþia uni-

cã în Bucureºti, vecinãtãþile, arhitectura remarcabilã, atenþia la

detalii, faþade placate cu piatrã Salzburg, lambriuri ºi pardoseli

din lemn exotic african, automatizarea tuturor apartamente-

lor, eficienþa energeticã, izolarea fonicã, obiecte sanitare ºi

corpuri de iluminat de cea mai înaltã calitate, dupã cum apre-

ciazã dezvoltatorii.

Mai mult decât atât, apartamentele de la parter vor avea grã-

dini între 53 ºi 243 de metri pãtraþi, va exista o promenadã co-

munã verde ºi alte spaþii verzi vor fi amplasate pe verticala

calcanelor vecine.
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cu totul nou ºi realmente inova-
tiv pe piaþa localã de rezidenþia-
le premium din România. Pen-
tru La Goire, cu siguranþã este
cel mai reprezentativ. Înglobea-
zã viziunea ºi valorile noastre de
sustenabilitate, bun gust, stil de
viaþã, frumos ºi grijã faþã de arhi-
tectura aparte a zonei Capitalei.

Proiectul este unul dintre puþi-
nele posibile aici, având în vede-
re cã vorbim de foarte puþin
teren disponibil pentru genul
acesta de construcþii, aspect
care îl face cu atât mai dezirabil.
Mai mult decât atât, este primul
proiect rezidenþial pe care îºi pu-
ne semnãtura arhitectul Cristian

Corvin, autorul celor mai iconice
restaurante din România.

Reporter: Cum va selectaþi,
mai exact, clienþii ºi ce caracteri-
stici trebuie sã îndeplineascã ei
pentru a avea acces în acest an-
samblu?

Andrei Iuºut: Vorbim de un
proiect cu un specific foarte clar,

drept urmare ne adresãm unei
tipologii de proprietari dupã
c h i p ul º i as em ãn ar ea lu i .
Varºovia 6 este gândit ºi proiec-
tat pentru clientul final, nu pen-
tru investiþii sau tranzacþii cu
potenþial speculativ. Astfel,
cumpãrãtorul ideal are o lichidi-
tate de cel puþin 650.000 euro ºi
îºi doreºte o proprietate pe ter-
men lung: fie pentru a locui
acolo, fie pentru a-l pãstra pen-
tru viitoarea familie, pentru
moºteniri sau ca plasament pe
termen lung ºi foarte lung, cum-
va ca alternativa la alte plasa-
mente financiare, precum cele
în fondurile de investiþii, artã
sau terenuri.

Reporter: Cum este primit în
piaþã acest tip de proiect? Aveþi
deja cerere pentru noile locuin-
þe?

Andrei Iuºut: Cum spuneam,
unicitatea proiectului, zona în
care este amplasat, arhitectura,
dotãrile ºi finisajele îl fac extrem
de dezirabil. Cerere cu siguranþã
avem, ceea ce ne preocupã este
sã identificãm acei proprietari
care rezoneazã cu valorile ºi
specificul sau. De unde decizia
de a opta pentru un proces de
vânzare bazat pe recomandãri ºi
o selecþie care urmãreºte profi-
lul de proprietar pe care ni-l do-
rim pentru el.

Reporter: Când estimaþi cã vor
fi puse în vânzare locuinþele?

Andrei Iuºut: Proiectul va fi fi-
nalizat ºi îºi va deschide porþile
oficial toamna aceastã, în sep-
tembrie.

Reporter: Intenþionaþi sã mai
dezvoltaþi astfel de proiecte ºi în
ce zone? Ce alte investiþii plãnu-
iþi?

Andrei Iuºut: Bineînþeles, vom
continua sã dezvoltãm pe ambii
vectori ai business-ului. Atât pe
apartamente boutique accesibi-
le care oferã cele mai bune con-
diþii fãrã ca preþul sã fie prohibi-
tiv, proiecte adresate clasei me-
dii, cât ºi apartamente ultra pre-
mium, precum Varºovia 6.

Reporter: Mulþumesc!
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