
iResidence-clãdiride
locuinþeînoglindã,înzona
PiperadinCapitalã

U
n proiect rezi-
denþial alcãtuit
din douã imobile
în oglindã, iResi-
dence, se dez-
voltã în zona Pi-

pera din Capitalã. Fiecare dintre
cele douã clãdiri, construite în
formã de U, reprezintã câte o
fazã a proiectului. Astfel, în pri-
ma etapã se lucreazã la primele
trei corpuri, iar în cea de a doua
vor fi construite ultimele trei
corpuri, în oglindã cu primele
trei, în centru fiind prevãzut un
parc.

Întreg proiectul presupune 520
de apartamente - în jur de 250 pe
fiecare fazã, iar ansamblul imobi-
liar va fi finalizat, în întregime, în
martie 2025 (prima fazã este pre-
vãzutã sã fie livratã în martie
2024). Suprafaþa terenului pe care
se întinde complexul este de circa
17.000 de mp. Unitãþile locative
sunt prevãzute cu douã, trei ºi pa-
tru camere, plus pentouse-uri.
Preþul locuinþelor porneºte de la
100.000 euro plus TVA (pentru
cele cu douã camere, de circa 54
mp utili) ºi ajunge la circa 2,6 mi-
lioane euro, plus TVA (penthou-

se-ul). Pânã acum au fost vândute
circa 50 de apartamente. Pre-
cizând cã deja se simte un înce-
put de crizã, dacã privim evoluþia
cererii, Maria-Cristina Feodorov,
manager de vânzãri în cadrul
companiei, ne-a spus cã acesta
este primul proiect în sectorul
construcþiilor civile în România,
IBB Holding (dezvoltatorul inve-
stiþiei) având experienþã pe piaþa
imobiliarã din Germania. În þara
noastrã, compania este prezentã
din 2016 pe partea de infrastruc-
turã, cu proiecte atât în Bucureºti,
cât ºi în þarã. Unul dintre proiecte-

le de infrastructurã din România
este pista de la Aeroportul Henry
Coandã, conform sursei citate. Pe
paþa germanã, compania a imple-
mentat lucrãri complexe, precum
execuþia de construcþii civile ºi
industriale, lucrãri de sãpãturi ºi
terasamente, execuþie de
drumuri, poduri ºi autostrãzi.
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