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E
nvogue Urban SRL in-

vesteºte în construi-

rea unui ansamblu

imobiliar, pe Bd. Iuliu

Maniu din Bucureºti,

care va cuprinde lo-

cuinþe colective, birouri ºi spaþii

comerciale, alcãtuit din douã

imobile (B ºi C).

Cele douã clãdiri (Corp B si Corp

C) se aflã în construcþie ºi au re-

gim de înaltime de la douã sub-

soluri, parter + 5 etaje +6 ºi 7 re-

trase pânã la douã subsoluri, par-

ter + 7 etaje +8 ºi 9 retrase, dupã

cum ne-au spus reprezentanþii

dezvoltatorului. Conform acesto-

ra, corpul C va fi finalizat în acest

an, iar corpul B anul viitor.

Constructorul proiectului este

societatea NI Smart Cons Edilitar,

iar proiectantul de arhitecturã -

GRN Studio Design SRL. Structura

de rezistenþã a fost proiectatã de

ATTA Civil Engineering, iar siste-

mele de instalaþii - Alma Instant.

Complexul Envogue Residence

este prevãzut cu 169 de locuinþe

pe Corpul C ºi 214 locuinþe pe

corpul B. Proiectul presupune ºi

douã locuri de joacã, situatie

lângã fiecare corp. La parterele

imobilelor, vor fi situate spaþii co-

merciale, cu suprafeþe de la 55

pânã la circa 200 de mp, pentru

închiriere (12 euro/mp + TVA) sau

achiziþie (2000 euro/mp + TVA)

Parcãrile sunt dispuse subteran,

pe douã niveluri. Apartamentele

vor fi atât tip garsoniere, cât ºi cu

câte douã, trei ºi patru camere,

parte din ele fiind achiziþionate

încã din faza de demarare a

proiectului, odatã cu începerea

lucrãrilor propriu-zise.

Conform datelor de pe site-ul

dezvoltatorului, suprafeþele gar-

sonierelor se întind între 42,5 ºi

46,5 mp utili, cu terase de 6-10

mp, preþul acestora pornind de la

53.800 euro.

Studiourile au între 48 ºi 50,5

mp utili, cu terase de 6 mp

(60.000 euro), în timp ce aparta-

mentele cu douã camere au

58,5-69 mp utili ºi tersase de 6-10

mp, la minim 73.200 euro. Cele cu

3 camere - de la 91,5 mp utili ºi te-

rase de 14 mp - costã de la

112.500 de euro, iar penthou-

se-urile (între 205 ºi 277,5 mp, cu

terase de 90-107,5 mp) - minim

155.000 de euro.

Unitãþile locative au comparti-

mentãri interioare ºi exterioare

din cãrãmidã Porotherm, subso-

luri hidroizolate cu aditivi de im-

permeabilizare ºi sunt dotate cu

adãposturi ALA, hidroizolaþii ºi

termoizolatii pe terase, termosis-

tem din polistiren expandat cu

grosime de 10 cm, eps 80 (densi-

tate) pentru eficienþã termicã ridi-

catã, izolaþie exterioarã cu vatã

bazalticã ºi polistiren, care oferã o

protecþie ignifugã ridicatã.

Dezvoltatorul mai are ºi alte

proiecte în plan, toate în Bucu-

reºti.
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