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Reporter: În ce constã con-
ceptul de lux la apartamentele
care vor fi construite?

Reprezentanþii Eden Capital

Development: Conceptul de
lux pe piaþa rezidenþialã se tra-
duce prin materialele utilizate la
construcþia proiectului, prin
facilitãþile pe care acesta le va

oferi, prin layout-ul locuinþelor
ºi, în primul rând, prin îmbina-
rea acestor caracteristici într-un
stil de viaþã premium, menit sã
ofere confort ºi relaxare în cele
mai bune condiþii. Nu vom face
rabat de la nicinul dintre aceste
aspecte, care se vor regãsi pe
deplin în proiectele noastre, aºa

cum am obiºnuit cumpãrãtorii
încã de la primul proiect Cortina
pe care l-am dezvoltat în Bucu-
reºti. Astfel, cei care sunt în cãu-
tarea unei locuinþe de calitate,
atât ca investiþie, cât ºi ca rezi-
denþã, pot alege în funcþie de
preferinþe, între cele peste 20 de
modele de apartamente (studio,

douã, trei, patru camere ºi Pen-
thouse - duplex), care compun
primul din cele douã ansambluri
dezvoltate în Erou Iancu Nico-
lae, ce va oferi 172 de locuinþe
elegante dedicate unui stil de
viaþã activ, care combinã con-
fortul ºi luxul într-o totalã armo-
nie. Printre facilitãþile de lux ale
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Eden Capital Development a anunþat, recent, cã va începe construc-

þia a douã noi complexuri rezidenþiale sub brandul Cortina, în zona

Erou Iancu Nicolae, care vor include aproximativ 800 de apartamen-

te de lux. Cele douã proiecte continã standardul ansamblurilor rezi-

denþiale Cortina ºi aduc inovaþie stilului de locuire în aceastã zonã,

dupã cum susþin reprezentanþii dezvoltatorului.

Aceste douã proiecte vor continua seria începutã în anul 2013, care

constã în ºase ansambluri de succes construite deja sau aflate în curs

de dezvoltare - Cortina Academy, Cortina North, Cortina Residence,

Dinamic City, Four City North ºi Delta City.

"Cele douã noi ansambluri sunt gândite sã satisfacã cele mai exi-

gente ºi variate gusturi asupra stilului de viaþã, un ambient de lux,

cu finisaje de excepþie, în douã concepte diferite de locuire", a decla-

rat directorul de vânzari al Eden Capital Development, Elena

Dumitrache.

Dupã construcþia celor douã complexuri rezidenþiale din zona Erou

Iancu Nicolae, compania va avea în portofoliu peste 3.900 de aparta-

mente premium ºi de lux, dezvoltate în ultimii opt ani.

Despre ce înseamnã conceptul de lux la apartamentele Cortina,

ne-au vorbit reprezentanþii companiei, intr-un scurt interviu.



celor douã complexuri reziden-
þiale se numãrã spaþiile dedicate
pentru fitness ºi welness, in-
cluzând bazine de înot.

Locaþia este, de asemenea, un
criteriu important, ambele pro-
iecte urmând sã fie dezvoltate în
nordul Bucureºtiului, o zonã do-
minatã preponderent de locuin-
þe care se adreseazã cumpãrãto-
rilor high-end.

Reporter: Când vor fi gata lo-
cuinþele?

Reprezentanþii Eden Capital

Development: Proiectele vor fi
dezvoltate în etape, primele lo-
cuinþe urmând sã fie livrate cel
mai târziu la începutul anului
2023.

Reporter: Care este investiþia
în acest proiect?

Reprezentanþii Eden Capital

Development: Nu putem încã
sã dezvãluim valoarea investi-
þiei, având în vedere dinamica
preþurilor materialelor de con-
strucþie, care va impacta costul
construcþiei ºi implicit suma alo-
catã dezvoltãrii.

Reporter: Pe ce suprafaþã se
întind cele douã ansambluri re-
zidenþiale?

Reprezentanþii Eden Capital

Development: Ansamblurile se
v o r dez v o lta p e ter en ur i
însumând peste 3,5 ha.

Reporter: Ce preþuri vor avea?
Reprezentanþii Eden Capital

Development: Preþurile vor fi
aliniate pieþei high end de locu-
inþe de lux, având în vedere
zona de dezvoltare ºi tipologia
de proiect Cortina

Reporter: Sunt deja acorduri
de vânzare încheiate (vor fi
vândute încã din faza de pro-
iect)?

Reprezentanþii Eden Capital

Development: Odatã cu înce-
perea promovãrii proiectului, au
apãrut ºi primii potenþiali cum-
pãrãtori interesaþi de zona ºi de
proiectele noastre, având în ve-
dere backgroundul pe care îl
avem deja pe piaþa din Româ-
nia. Suntem foarte încrezãtori în
succesul proiectelor noastre. Cu
siguranþã vom vinde ºi în faza
de proiect, având în vedere inte-
resul extrem de ridicat de pe
piaþa rezidenþialã ºi faptul cã
oferta de locuinþe de lux este
destul de scãzutã, însã deocam-
datã ne concentrãm pe etapa de
dezvoltare.

Reporter: Cum evolueazã pia-

þã imobiliarã în aceastã perioa-
dã de crizã sanitarã?

Reprezentanþii Eden Capital

Development: Piaþa rezidenþia-
lã a fost favorizatã de aceastã
crizã, deoarece a grãbit luarea
deciziilor de cumpãrare a celor
care aveau în plan acest lucru.
Acest lucru s-a vãzut în ritmul
susþinut al vânzãrilor pe piaþã în
asamblu ºi în proiectele din por-
tofoliul nostru.

Cererea vine atât din partea
celor care îºi cumpãrã prima lo-
cuinþã, dar, mai ales, din partea
celor care vor sã-ºi facã un up-
grade la locuinþa actualã, având
în vedere work from home ºi ne-
voia de a petrece tot mai mult
timp acasã.

Pentru dezvoltatorii care au
avut încredere în piaþã ºi au
început proiecte noi ºi cei care

ºi-au adaptat locuinþele la noile
cerinþe din partea cumpãrãtori-
lor, condiþiile de business sunt
extrem de favorabile ºi creeazã
oportunitãþi extraordinare.

Reporter: Mulþumesc!
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"Odatã cu începerea promovãrii
proiectului, au apãrut ºi primii potenþiali

cumpãrãtori interesaþi de zona ºi de
proiectele noastre, având în vedere

backgroundul pe care îl avem deja pe
piaþa din România".



18 BURSA Construcþiilor nr. 7 / 2021

Eden Capital Development a vândut 35% din
prima fazã a proiectului Cortina North

Eden Capital Development a vândut 35% din prima fazã a proiec-
tului rezidenþial Cortina North, din zona de nord a Bucureºtiului, cu
un an înainte de data de livrare. Proiectul, reprezentând cea mai
mare investiþie rezidenþialã în derulare pe Bulevardul Pipera, va re-
configura zona printr-un concept modern, care oferã o varietate
de facilitãþi, adaptate cererii existente pe piaþã în acest moment.

Prima fazã a complexului va include douã corpuri de clãdire tota-
lizând un numãr de aproximativ 500 de apartamente, lucrãrile de
construcþie desfãºurându-se într-un ritm susþinut. În prezent,
structura este la etajul 8 ºi deja au fost începute închiderile exterio-
are. În prima fazã de livrare vor fi date în folosinþã ºi zonele de faci-
litãþi care vor deservi proiectul, respectiv bazinul de înot ºi centrul
de fitness/wellness. Vânzãrile în prima fazã a proiectului au înce-
put în luna februarie, iar locuinþele se bucurã de un real succes, în
condiþiile în care au fost contractate deja peste 175 de apartamen-
te, din cele aproximativ 500 de unitãþi câte va avea în total, au in-
format reprezentanþii companiei. Aceºtia afirmã cã, odatã cu veni-
rea toamnei, interesul din partea clienþilor este în creºtere semnifi-
cativã.

"Finalizarea primei faze este prevãzutã pentru toamna anului vii-
tor. Aºadar, dacã se va menþine ritmul actual de vânzãri, vom reuºi
sã vindem întreaga fazã înainte de livrarea completã a acestei eta-
pe de dezvoltare. Facilitãþile de care dispune complexul Cortina
North sunt puncte extrem de atractive pentru cei care doresc sã
cumpere o locuinþã, acestea completând celelalte avantaje ale
proiectului, respectiv locaþia, cu un potenþial foarte bun de dezvol-

tare, ºi calitatea excepþionalã a construcþiei", a declarat Elena
Dumitrache, directorul de vanzari al companiei.

Cortina North este dezvoltat pe un teren de peste 37.000 de
metri pãtraþi ºi, în total, va implica fonduri estimate la 60 de mi-
lioane de euro, cea mai mare investiþie în curs în zona Pipera.

Complexul va include un numãr de peste 1.500 de aparta-
mente ºi va oferi o serie de facilitãþi, printre care bazin semio-
limpic de înot, centru de fitness-wellness modern si complet,
1,5 km pistã de alergare amenajatã în interiorul complexului ºi
finisaje premium în stilul tuturor ansamblurilor dezvoltate sub
marca Cortina.

Centrul de fitness-wellness va avea 500 metri pãtraþi ºi va fi
dotat cu aparate de ultima generatie de la Technogym, iar 100
metri pãtraþi vor fi alocaþi pentru clasele de aerobic (yoga, pi-
lates si clase din programul Les Mills). Centrul va avea cabinete
de masaj ºi un studio pilates cu Reformer, precum ºi vestiare
separate pentru fitness ºi pilates.

În ceea ce priveºte bazinul de înot, aici vor fi oferite lecþii de
înot, iar clientii vor avea vestiare separate pentru piscinã, echi-
pate, de asemenea, cu saunã uscatã la fiecare vestiar.

Un accent deosebit de important este pus de cãtre dezvol-
tator si pe spaþiile comune de exterior ale ansamblului rezi-
denþial, astfel încât sã fie creat un mediu relaxant, în care pot
fi desfãºurate activitãþi în aer liber, atât de importante mai
ales în contextul actual al crizei sanitare. În acest sens, pro-
iectul va include peste 10.000 metri pãtraþi de spaþii verzi

amenajaþi pe baza unui plan peisa-
gistic modern.

În acelaºi timp, clãdirile vor avea la
parter spaþii comerciale operate de
reþele de retail care vor oferi o gamã
diversificatã de produse ºi servicii.

"Amplasarea Cortina North este un
atuu important, având în vedere cã
zona este în plin proces de dezvolta-
re, atât din punct de vedere al infra-
structurii, cât ºi al facilitãþilor care
urmeazã sã fie dezvoltate în imedia-
ta apropiere. Astfel, urmeazã sã fie
deschise câte un magazin Kaufland
ºi Lidl, iar chiar în faþa complexului
va fi amplasat un sens giratoriu care
va îmbunãtãþi accesul în Cortina
North", a declarat Elena Dumitrache,
directorul de vanzari al Eden Capital
Development.

Finisajele ºi dotãrile complexului
încadreazã locuinþele, care pot fi
achiziþionate atât ca investiþie, cât ºi
ca rezidenþã, în categoria premium,
conceptul oferind un stil de viaþã
complet si echilibrat, la fel ca ºi cele-
lalte ansambluri Cortina.

Rezidenþial


