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el moment de la signatura dels corresponents contractes de compravenda es lliuraran les garanties legalment exigibles. Document elaborat a partir del Projecte bàsic de l’edifici, per la qual cosa pot patir modificacions per exigències tècniques, 
tot i ajustant-se, en qualsevol cas, al Projecte d’Execució Final. La ubicació d’aparells sanitaris i mobiliari de cuina es pot modificar per raons tècniques. No s’inclou la resta del mobiliari. Tota la informació referida al RD 515/89 de 21 d’abril i a la 
Llei catalana 18/2007, de 28 de desembre del dret a l’habitatge, es troba a la seva disposició a les nostres oficines.
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Amb la mirada posada en la immensitat de la Mediterrània i la 
voluntat de portar els nivells de disseny a un estrat superador, Vía 
Célere ha posat tota la seva experiència internacional en la creació 
de dues torres residencials de 16 plantes. El Residencial Célere 
Diagonal Port, amb apartaments d’1, 2, 3, 4 i 5 dormitoris i àtics amb 
terrasses privades, disposa de tots els serveis que s’esperen d’un 
projecte de prestigi global i els nivells més avançats de tecnologia 
aplicada a la vida quotidiana. Vía Célere presenta el seu projecte més 
ambiciós: Residencial Célere Diagonal Port. 

Situat al darrer solar amb vista lliure al litoral marí de Barcelona, el 
Residencial Célere Diagonal Port arriba per redescobrir la immensitat 
del mar des d’un nou i sofisticat punt de vista, en el qual s’ha tingut 
en compte cada detall i tots els serveis han estat acuradament 
pensats per generar una experiència de vida incomparable.

En cadascuna de les nostres promocions intentem crear valors 
que ens identifiquin com a grup innovador, consolidat i en constant 
creixement. A Residencial Célere Diagonal Port, amb la ciutat de 

INTRODUCCIÓ
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Barcelona i el mar Mediterrani com a teló de fons, hem aconseguit 
portar les expectatives a nous horitzons.

Benvingut a la Vida Mediterrània, Diagonal Port és una promoció 
creada seguint els més alts estàndards en ubicació, serveis, 
qualitat i projecció integral. 

En aquest fullet trobarà tota la informació necessària per a 
conèixer aquest projecte en detall, amb tots els seus avantatges, 

la seva ubicació privilegiada, les qualitats de la seva proposta, 
zones comunes i tipologies. Tot el que sempre ha desitjat està 
ara al seu abast. Esperem que aquest viatge sigui totalment 
satisfactori i que l’ajudi a conèixer millor aquest emblemàtic 
projecte, dissenyat i concebut com creiem que ho ha de fer un 
grup líder. 

Li donem la benvinguda al Residencial Célere Diagonal Port, li 
donem la benvinguda a la seva nova llar.
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LA CAPITAL CATALANA 
ÉS UN EMBLEMA 
AVANTGUARDISTA DE 
NIVELL INTERNACIONAL, 
UNA DE LES CIUTATS MÉS 
VIBRANTS D’EUROPA  
I UN PUNT MAGNÈTIC  
QUE ATRAU RESIDENTS  
I TURISTES DE TOT  
EL MÓN.

BENVINGUTS  
A BARCELONA
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UBICACIÓ

La seva rica història, els seus tresors culturals, la 
seva personalitat única i la manera en què el sol 
es reflecteix sobre el Mediterrani fan de Barcelona 
una ciutat personal, màgica i en constant 
activitat. Els seus museus, passejos i parcs, 
la seva excel·lent oferta gastronòmica i el seu 
incomparable patrimoni cultural són una constant 
sorpresa per a visitants i locals. 

La riquesa arquitectònica de Barcelona ha estat 
una de les característiques més recognoscibles. El 
Residencial Célere Diagonal Port arriba per deixar 
la seva empremta de sofisticada elegància en el 
paisatge de la ciutat, davant del mar.

PROP DEL MAR,
PROP DE TOT.
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Edificis corporatius, hotels de 5 estrelles, vibrants centres 
comercials i nous espais urbans són part distintiva de 
Diagonal Mar, allà on el Residencial Célere Diagonal Port 
s’eleva sobre el nou horitzó de Barcelona. A quatre passes, 
trobem el Parc del Fòrum, la gran esplanada davant del 
mar que va acollir el Fòrum Universal de les Cultures, un 
esdeveniment que va tenir lloc a Barcelona l’any 2004. De 
camí podrem visitar el modern Parc de la Diagonal Mar, 
concebut per Enric Miralles. Vora el mar, la visita als edificis 

UBICACIÓ

DIAGONAL MAR
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del Fòrum ens parla de l’arquitectura més moderna de 
Barcelona. Enclavats entre nous gratacels, trobem el Centre 
de Convencions Internacional de Barcelona, obra de José 
Luís Mateo, i l’emblemàtic bloc triangular de l’edifici Fòrum, 
enginy dels arquitectes Jacques Herzog i Pierre de Meuron. 
Les excel·lents vies de connexió permeten un ràpid accés a 
les zones més simbòliques de la ciutat i l’efectiu sistema de 
transport públic possibilita accedir a les destinacions més 
cèntriques en breus instants. 

El Residencial Célere Diagonal Port està situat en un espai 
privilegiat, una zona en constant desenvolupament, font de 
la innovació arquitectònica que defineix la nova personalitat 
de la capital catalana.
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UBICACIÓ
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El Residencial Célere Diagonal Port es troba 
per sobre de Diagonal Mar, a pocs metres de la 
línia costanera i molt a prop d’importants hotels, 
centres comercials i les oficines corporatives de 
reconegudes empreses internacionals. La seva 
ubicació privilegiada permet accedir de manera 
ràpida i còmoda als punts més destacats de 
la ciutat, connectar fàcilment amb l’Aeroport 
de Barcelona i accedir a una moderna xarxa de 
transports públics. Sens dubte, en aixecar-se en 

el darrer solar amb vistes al mar de tota la ciutat 
fa que el Residencial Célere Diagonal Port sigui un 
punt de referència i comoditat de característiques 
úniques. 

Ideal per gaudir dels esports nàutics a través del 
port esportiu Marina Fòrum, dies inoblidables a 
la platja amb la família i els amics o d’infinitat 
d’activitats que enriquiran la seva vida social i 
cultural.
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BARCELONA, COM 
ALTRES GRANS CIUTATS 
EMBLEMÀTIQUES, 
TORNA A MIRAR A LA 
MEDITERRÀNIA I EL 
RESIDENCIAL CÉLERE 
DIAGONAL PORT ÉS  
UNA SENSACIÓ DE VIDA  
EN CONSTANT EXPANSIÓ,  
DE LÍMITS QUE ES DEIXEN 
PORTAR CAP A LA 
IMMENSITAT DEL MAR.

LA BARCELONA 
QUE MIRA AL MAR
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PROJECTE
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Per crear el Residencial Célere Diagonal Port, Vía Célere 
amplia els seus horitzons i porta els nivells de confort, disseny 
i qualitat a un nou i exclusiu nivell. En 16 plantes d’àmplies 
dimensions, el Residencial Célere Diagonal Port ofereix 
tipologies d’1, 2, 3, 4 i 5 dormitoris i àtics amb terrasses privades 
amb les millors vistes de Barcelona i el mar. Zones comunes 
d’excel·lent qualitat, zona chill-out amb piscina infinita que 
expandeix les sensacions a nivells mai imaginats fins ara. El 
Residencial Célere Diagonal Port és la vida mediterrània.

DOS EXCEPCIONALS 
EDIFICIS DE 16 PLANTES

PROJECTE



21



22

PROJECTE



23



24

Piscina de vora infinita

Situada a la coberta superior, brinda 
l’incomparable sensació d’expandir-se 
com una continuïtat pròpia de l’horitzó 
mediterrani.

El Residencial Célere Diagonal Port planteja un excepcional conjunt 
residencial que transforma les seves zones comunes en una nova 
proposta de benestar, l’oci i la comoditat de comptar amb totes les 
opcions d’esbarjo sense haver de sortir de casa. Amb nivells de qualitat 
i confort superlatius, el Residencial Célere Diagonal Port ha estat 
concebut per privilegiar l’ús intel·ligent dels seus volums i oferir, així, 
una àmplia gamma d’innovadores zones comunes, espais exclusius 
creats especialment per gaudir sol, en família o en companyia d’amics.

ZONES COMUNES
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Sala social-gourmet 

Com en els més destacats clubs nàutics, el 
Residencial Célere Diagonal Port compta amb 
un exclusiu ambient concebut per crear una 
atmosfera de calidesa i cordialitat. Ubicat a la 
planta baixa del projecte, compta amb tot el 
confort i l’equipament per a gaudir de moments 
únics en un ambient destinat a ser el centre 
d’atenció.
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Zona chill-out per a adults

Un espai ideal per gaudir de moments únics en un 
entorn relaxat i reservat, pensat per compartir-lo 
amb amics i veïns.

Parc infantil

Ubicat a la planta baixa, és un espai a l’aire lliure 
pensat per incentivar l’activitat física i la diversió 
dels més petits.

Sala d’estudi

Còmodament ubicat a la planta baixa, la sala 
d’estudi compta amb àmplies taules de treball i 
un còmode espai per poder realitzar les tasques 
necessàries en un ambient tranquil.

Sala de jocs per a nens

Espais per gaudir de l’esbarjo dels més petits amb 
la comoditat i la tranquil·litat de saber que els seus 
fills creixen en un entorn ideal per a ells.

ZONES COMUNES
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ZONES COMUNES  
FORA DEL COMÚ

Gimnàs

El gimnàs compta amb la més alta tecnologia i 
les dimensions justes per transformar-se en un 
centre de benestar dels nostres clients.

Saló de bellesa

Ubicat a la planta baixa, el saló de bellesa del 
Residencial Célere Diagonal Port presenta 
un ambient lluminós i còmode, amb àmplies 
butaques i elements de bellesa disposats per al 
confort dels hostes.
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ZONES COMUNES

PLANTA BAIXA
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COBERTA
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EL RESIDENCIAL CÉLERE 
DIAGONAL PORT COMPTA 
AMB DIFERENTS MODALITATS 
D’HABITATGES D’1, 2, 3, 4 I 5 
DORMITORIS. 
CADA MODEL D’HABITATGE 
S’HA DISSENYAT PER  
AL CONFORT DELS SEUS 
OCUPANTS, AMB AMBIENTS 
AMPLIS, LLUMINOSOS  
I INTEGRATS ENTRE SI.

PLÀNOLS COMERCIALS
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2 Habitacions
54 M2

16 M2

81 M2

SUPERFÍCIE ÚTIL HABITATGE:

SUPERFÍCIE ÚTIL TERRASSA 

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA AMB COMUNES DE L’HABITATGE:

NORTE

Advertiment legal: El present document no és definitiu i ha estat elaborat a partir del projecte bàsic de l’edifici, per la qual cosa pot patir modificacions per exigències tècniques, tot i ajustant-se, en qualsevol cas, al projecte 
d’execució final. La ubicació d’aparells sanitaris i mobiliari de cuina es podrà modificar per raons tècniques. No s’inclou la resta del mobiliari. Tota la informació referida al RD 515/89 de 21 d’abril i a la llei catalana 18/2007, 
de 28 de desembre del dret de l’habitatge, es troba a la seva disposició a les nostres oficines.

Bany 02
3,37 m2

Cuina
7,33 m2

Passadís
2,30 m2

Sala Menjador
16,17 m2

Rebedor
3,08 m2

Bany 01
4,01 m2

Habitació  01
10,80 m2

Habitació  02
7,02 m2

Terrassa 
16,32 m2

NORD

Bany 02
3,37 m2

Cuina
7,33 m2

Passadís
2,30 m2

Sala Menjador
16,17 m2

Rebedor
3,08 m2

Bany 01
4,01 m2

Habitació  01
10,80 m2

Habitació  02
7,02 m2

Terrassa 
16,32 m2
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Bany 01
3,57 m2

Bany 02
3,22 m2

Cuina
8,08 m2

Habitació  01
13,02 m2

Habitació  02
8,07 m2

Habitació  03
7,49 m2

Passadís
5,16 m2

Vestidor
2,25 m2

Rebedor
5,53 m2

Sala Menjador
18,15 m2

Terrassa 
25,33 m2

PLÀNOLS COMERCIALS

3 Habitacions

Advertiment legal: El present document no és definitiu i ha estat elaborat a partir del projecte bàsic de l’edifici, per la qual cosa pot patir modificacions per exigències tècniques, tot i ajustant-se, en qualsevol cas, al projecte 
d’execució final. La ubicació d’aparells sanitaris i mobiliari de cuina es podrà modificar per raons tècniques. No s’inclou la resta del mobiliari. Tota la informació referida al RD 515/89 de 21 d’abril i a la llei catalana 18/2007, 
de 28 de desembre del dret de l’habitatge, es troba a la seva disposició a les nostres oficines.

NORD

74 M2

25 M2

110 M2

SUPERFÍCIE ÚTIL HABITATGE:

SUPERFÍCIE ÚTIL TERRASSA 

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA AMB COMUNES DE L’HABITATGE

Bany 01
3,57 m2

Bany 02
3,22 m2

Cuina
8,08 m2

Habitació  01
13,02 m2

Habitació  02
8,07 m2

Habitació  03
7,49 m2

Passadís
5,16 m2

Vestidor
2,25 m2

Rebedor
5,53 m2

Sala Menjador
18,15 m2

Terrassa 
25,33 m2
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Bany 01
3,48 m2

Bany 02
3,48 m2

Cuina
10,89 m2

Habitació  01
12,91 m2

Habitació  02
8,09 m2

Habitació  03
8,14 m2

Habitació  04
7,08 m2

Passadís
9,13 m2

Rebedor
4,59 m2

Sala Menjador
21,34 m2

Terrassa 
45,41 m2

Vestidor
3,33 m2

Bany 01
3,48 m2

Bany 02
3,48 m2

Cuina
10,89 m2

Habitació  01
12,91 m2

Habitació  02
8,09 m2

Habitació  03
8,14 m2

Habitació  04
7,08 m2

Passadís
9,13 m2

Rebedor
4,59 m2

Sala Menjador
21,34 m2

Terrassa 
45,41 m2

Vestidor
3,33 m2

4 Habitacions

Advertiment legal: El present document no és definitiu i ha estat elaborat a partir del projecte bàsic de l’edifici, per la qual cosa pot patir modificacions per exigències tècniques, tot i ajustant-se, en qualsevol cas, al projecte 
d’execució final. La ubicació d’aparells sanitaris i mobiliari de cuina es podrà modificar per raons tècniques. No s’inclou la resta del mobiliari. Tota la informació referida al RD 515/89 de 21 d’abril i a la llei catalana 18/2007, 
de 28 de desembre del dret de l’habitatge, es troba a la seva disposició a les nostres oficines.

NORD

92 M2

45 M2

138 M2

SUPERFÍCIE ÚTIL HABITATGE:

SUPERFÍCIE ÚTIL TERRASSA 

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA AMB COMUNES DE L’HABITATGE:
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Bany 01
4,08 m2

Bany 02
3,10 m2

Bany 03
3,45 m2

Bany 04
3,31 m2

Cuina
11,19 m2

Habitació  01
9,74 m2

Habitació  02
16,18 m2

Habitació  03
10,79 m2

Habitació  04
10,81 m2

Habitació  05
13,22 m2

Passadís
5,74 m2

Rebedor
8,48 m2

Sala Menjador
34,83 m2

Terrassa 
44,70 m2

Vestidor
3,61 m2
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Bany 01
4,08 m2

Bany 02
3,10 m2

Bany 03
3,45 m2

Bany 04
3,31 m2

Cuina
11,19 m2

Habitació  01
9,74 m2

Habitació  02
16,18 m2

Habitació  03
10,79 m2

Habitació  04
10,81 m2

Habitació  05
13,22 m2

Passadís
5,74 m2

Rebedor
8,48 m2

Sala Menjador
34,83 m2

Terrassa 
44,70 m2

Vestidor
3,61 m2

PLÀNOLS COMERCIALS

5 Habitacions

NORD

Advertiment legal: El present document no és definitiu i ha estat elaborat a partir del projecte bàsic de l’edifici, per la qual cosa pot patir modificacions per exigències tècniques, tot i ajustant-se, en qualsevol cas, al projecte 
d’execució final. La ubicació d’aparells sanitaris i mobiliari de cuina es podrà modificar per raons tècniques. No s’inclou la resta del mobiliari. Tota la informació referida al RD 515/89 de 21 d’abril i a la llei catalana 18/2007, 
de 28 de desembre del dret de l’habitatge, es troba a la seva disposició a les nostres oficines.

138 M2

44 M2

205 M2

SUPERFÍCIE ÚTIL HABITATGE:

SUPERFÍCIE ÚTIL TERRASSA 

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA AMB COMUNES DE L’HABITATGE:
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Bany 01
3,75 m2

Cuina
9,05 m2

Habitació  01
11,30 m2

Sala Menjador
16,10 m2

Terrassa 
13,41 m2

Bany 01
3,75 m2

Cuina
9,05 m2

Habitació  01
11,30 m2

Sala Menjador
16,10 m2

Terrassa 
13,41 m2

1 Habitació

NORD

Advertiment legal: El present document no és definitiu i ha estat elaborat a partir del projecte bàsic de l’edifici, per la qual cosa pot patir modificacions per exigències tècniques, tot i ajustant-se, en qualsevol cas, al projecte 
d’execució final. La ubicació d’aparells sanitaris i mobiliari de cuina es podrà modificar per raons tècniques. No s’inclou la resta del mobiliari. Tota la informació referida al RD 515/89 de 21 d’abril i a la llei catalana 18/2007, 
de 28 de desembre del dret de l’habitatge, es troba a la seva disposició a les nostres oficines.

40 M2

13 M2

59 M2

SUPERFÍCIE ÚTIL HABITATGE:

SUPERFÍCIE ÚTIL TERRASSA:

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA AMB COMUNES DE L’HABITATGE:
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MEMÒRIA DE QUALITATS

Estructura

L’estructura de l’edifici és de formigó armat amb forjats reticulars i lloses. Un organisme 
de control tècnic independent garanteix la perfecta execució de l’estructura, que a més 
està coberta per una assegurança decennal.

Façana

La façana de l’edifici té imatge i identitat pròpia, es resol mitjançant formigó arquitectònic 
amb vidre i alumini en façana exterior i interior. 

La separació entre l’interior de l’habitatge i la terrassa està acabada en gres porcellànic, 
mentre que les baranes de les terrasses són d’alumini i vidre laminat.

Fusteria Exterior

La fusteria exterior és d’alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, de color gris 
a l’exterior mentre que a l’interior és de color blanc. El doble vidre amb càmera d’aire 
redueix notablement l’intercanvi d’energia fred-calor i el soroll exterior, i assegura un 
bon confort a l’interior.

Totes les finestres de menjadors, cuines i dormitoris tenen persianes motoritzades 
d’alumini en el color gris de la fusteria, amb aïllament tèrmic i acústic incorporat en el 
capialt. 

Les portes d’accés a terrasses de sala i dormitori principal són corredisses elevables.

Es col·locaran persianes de seguretat a la primera planta.

Envans i Aïllament

La separació entre habitatges es resol mitjançant un sistema compost per una làmina 
d’acer antiintrusió muntada sobre una placa de guix laminat, aïllada per les dues cares, 
a més de perfils d’acer galvanitzat i doble placa de guix laminat a cada costat.

Les divisions interiors entre les diferents estances d’un mateix habitatge tenen una 
placa de guix laminat a cada costat, muntades sobre perfils d’acer galvanitzat, amb 
aïllament al seu interior. A les zones humides la placa és antihumitat.

Per poder viure amb tranquil·litat i sense sorolls, els habitatges porten una làmina 
antiimpacte en forjats intermedis.
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Paviments

Pel que fa al sòl, a les zones del rebedor, sala, dormitoris i distribuïdor, és de tarima 
laminada color Roure Heritage natural en planxes de la marca QUICKSTEP, amb 
sòcol de DM rexapat en color blanc.

A la cuina s’ha seleccionat una rajola de gres porcellànic de la marca 
PORCELANOSA.

Per al bany principal i lavabo s’ha seleccionat una rajola de gres porcellànic 
rectificat de la marca PORCELANOSA. En banys secundaris, l’enrajolat es resol 
amb una rajola de porcelanato de la marca PORCELANOSA.

Les terrasses es resolen amb rajola de gres porcellànic.

Paraments Verticals i Horitzontals

Les parets del rebedor, sala, dormitoris i distribuïdor tenen un acabat llis, amb 
pintura plàstica de color clar.

En els banys principals el revestiment és de ceràmica rectificada de la marca 
PORCELANOSA.

L’enrajolat en banys secundaris i lavabos és de ceràmica de la marca 
PORCELANOSA. 

Les parts frontals de les cuines, entre els armaris inferiors i superiors, estan 
xapades en quars compacte o similar, idèntic al que s’utilitza en el taulell. 

La resta de paraments, en els quals no hi ha mobiliari, es resol amb pintura 
plàstica llisa.

Comptem amb fals sostre de placa de guix laminat en totes les estances de 
l’habitatge i fals sostre registrable on es situen les màquines d’A/C i ventilació.

Els sostres estan acabats amb pintura plàstica llisa en color blanc.
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MEMÒRIA DE QUALITATS

Fusteria Interior

La porta d’entrada a l’habitatge és cuirassada, lacada en color blanc 
a l’interior i en Wengué a l’exterior, amb estries horitzontals i pom llis 
d’acer inoxidable. Dotada amb un pany de seguretat amb diversos 
punts d’ancoratge, marc antipalanca i blindatge d’acer galvanitzat al 
seu interior. 

Les portes interiors tenen estries horitzontals, acabades en color 
blanc, amb manetes llises d’acer inoxidable. Les portes dels banys 
principals seran corredisses.

Els armaris de paret són modulars amb portes abatibles amb estries 
horitzontals lacades en color blanc i agafadors llisos d’acer inoxidable, 
folrats amb tauler d’aglomerat rexapat de melamina i revestits 
interiorment amb prestatge per maleter i barra per penjar, i es disposa 
de calaixera en els dormitoris.

Mobles de Cuina i Electrodomèstics

La cuina es lliura amb mobles baixos i alts de gran capacitat i taulell 
de quars compacte de primera qualitat. L’aigüera és d’una pica amb 
aixeta monocomandament extraïble de la marca PORCELANOSA.

L’equipament d’electrodomèstics és de la marca BOSCH i inclou:

- Campana extraïble o decorativa en inox, segons tipologia.
- Placa d’inducció.
- Forn multifunció en inox.
- Microones en inox. 
- Frigorífic combi en inox.
- Rentavaixelles integrat.
- Rentadora-assecadora integrada.

Sanitaris i aixetes

El bany principal es lliura amb lavabo blanc integrat en moble de color 
blanc de la marca PORCELANOSA. Els sanitaris, inodor, amb cisterna 
oculta, i bidet són de porcellana vitrificada de color blanc de la marca 
PORCELANOSA i el plat de dutxa és de color blanc. 

Els banys secundaris i lavabos es lliuren amb el lavabo blanc integrat 
en moble de color blanc de la marca PORCELANOSA. L’inodor, amb 
cisterna oculta, és de porcellana vitrificada de color blanc de la marca 
PORCELANOSA i la banyera és d’acer esmaltat.

Totes les aixetes tenen acabat cromat amb accionament 
monocomandament i economitzadors de raig, les de la dutxa i 
banyera seran termostàtiques. Totes les aixetes són de la marca 
PORCELANOSA.

Completem l’equipament dels banys amb mampares de vidre i miralls.

Calefacció-Climatització i Aigua Calenta

L’edifici disposa d’una connexió a un sistema de district heating o xarxa 
de fred/calor urbana (Districlima) per cobrir la demanda de calefacció, 
refrigeració i ACS de forma individual a cada habitatge. Es disposa 
d’instal·lació d’aire condicionat, fred i calor a través de conductes situats 
en el fals sostre, amb reixetes d’impulsió i retorn a la sala i dormitoris i 
difusor a la cuina. El control de la temperatura es realitza mitjançant un 
termòstat ubicat a l’estança principal.

La ventilació dels habitatges és de doble flux amb recuperació de 
calor que garanteix la ventilació de l’habitatge gairebé sense pèrdues 
tèrmiques, així com la qualitat de l’aire dins de l’habitatge, ventilant-la 
adequadament, sense necessitat d’obrir les finestres.
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.Electricitat i Telecomunicacions

Les estances compten amb mecanismes de disseny pla en color blanc 
de primera qualitat, suficients per garantir l’ús òptim de cadascuna de 
les superfícies que componen l’habitatge. 

A les terrasses s’ha previst una presa elèctrica estanca, punt de llum i 
s’inclourà presa de T.V.

Els habitatges disposen de preses de televisió, FM i telèfon a totes 
les estances, excepte en els banys. També es disposa de vídeo-porter 
electrònic per a l’obertura de les portes d’accés.

Els habitatges es lliuren amb la instal·lació d’antena parabòlica per a 
recepció de canals digitals, preinstal·lació de cinema a casa i instal·lació 
de televisió per cable.

S’inclouen lluminàries tipus led en banys i downlight a les cuines

Fontaneria

Cadascun dels habitatges disposa de clau de tall d’aigua a l’interior. 
A les terrasses s’inclou una presa d’aigua amb aixeta

Zones Comunes

El projecte compta a la coberta amb una agradable piscina de límits 
infinits i una àmplia zona chill-out amb vistes al mar i a la ciutat, mentre 
que a la planta baixa de la urbanització ens trobem amb un parc infantil, 
sala social-gourmet, gimnàs, sala de joc per a nens, sala d’estudi, saló 
de bellesa i lavabos completament equipats.

L’encesa de llums en accessos de vianants de replans serà mitjançant 
un detector de presència.

I, com sempre, pensem en la seguretat; la urbanització és privada, 
disposa de circuit tancat de càmeres de seguretat per al control d’accés 
al garatge i tanques exteriors, connectat a consergeria

Els materials, elements i procediments descrits poden sofrir modificacions durant l’execució de l’obra per necessitats 
tècniques o legals. En tot cas, seran substituïts per uns altres d’igual o superior qualitat.

Ascensors

Els portals dels habitatges disposen d’ascensors elèctrics amb portes 
automàtiques, aptes per a la seva utilització per persones de mobilitat 
reduïda; les portes són d’acer inoxidable en totes les plantes

Garatges i trasters

L’edifici disposa de garatge per a accés de vehicles amb porta automàtica 
accionada amb comandament a distància. Des dels habitatges s’accedeix al 
garatge i trasters directament des de l’ascensor, a través de vestíbuls.

Els trasters es lliuren pintats en color blanc. Els sòls i sòcol es resolen amb 
rajola de gres

Portals

A l’interior dels portals ens trobem amb una acurada combinació de 
materials, paviment de gran format amb estora integrada a l’entrada i una 
selecció de detalls que confereix als portals un agradable espai d’accés als 
habitatges 
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QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA A

AQUESTA 
QUALIFICACIÓ ES 
TRADUEIX EN UN 
ESTALVI ENERGÈTIC 
ESTIMAT DEL 87%

1. Major Aïllament Tèrmic

Major aïllament tèrmic que s’obté mitjançant la millora de 
l’embolcall tèrmic que duplica l’aïllament de façana, millora el 
de coberta i separació amb zones comunes, així com la fusteria i 
incorpora vidres de baixa emissivitat. 

L’edifici té qualificació energètica A, la qual cosa 
suposa una disminució d’emissions de CO2 i una 
reducció significativa de la demanda energètica de 
l’edifici (aire condicionat, fred i calor i aigua calenta 
sanitària).

Aquesta qualificació s’aconsegueix mitjançant 
l’adopció de les següents mesures:

Qualificació energètica A* 

87%
ESTALVI 

ENERGÈTIC
ESTALVI

ACS**
REDUCCIÓ

D´EMISSIONS

ESTALVI
ECONÒMIC

ANUAL

50% 87% 600€



412. Sistema Distric Heating (Districlima) 

• Cada habitatge disposa d’un equip on es realitza l’intercanvi i 
comptabilització del consum energètic.
• A l’hivern/estiu, calefacció/refrigeració per conductes 
mitjançant fan coils i aigua calenta sanitària 
• Rendiments molt elevats, que emeten 0 kg de CO2 en la 
producció de l’aigua calenta sanitària.
• Obtenció d’estalvis econòmics en la factura energètica en 
comparació amb sistemes convencionals (gas, electricitat).
• Alliberament d’espai a l’habitatge en eliminar-se els equips de 
producció individuals.
• Reducció dels costos de manteniment i eliminació de possibles 
avaries en no disposar d’equips de producció individuals.

3. Ventilació dels habitatges de doble 
flux
• Ventilació controlada de l’habitatge, sense que sigui 
necessària l’obertura de finestres per a aquesta ventilació.
• Ventilació continua de l’habitatge mitjançant extracció 
conduïda des de banys i cuina i impulsió conduïda des de 
dormitoris i sala.
• Recuperació de calor de l’aire d’extracció.
• Introducció de l’aire exterior preescalfat i filtrat.
• Millora de l’aïllament acústic a l’habitatge, en no ser 
necessari mantenir les finestres obertes per a una correcta 
ventilació.
• Evita l’acumulació d’olors i gasos tòxics, així com l’aparició 
de florit i condensacions a l’interior de l’habitatge.
• Evita l’aparició de corrents d’aire molestes a l’interior de 
l’habitatge.

*Càlcul estimat d’estalvi energètic d’un habitatge tipus de 95m2 útils amb qualificació A respecte d’un habitatge de referència amb qualificació F, d’acord amb l’”Escala de qualificació energètica per a 
edificis de nova construcció”, publicada per l’IDEA i el Ministerio de Vivienda, al maig de 2009; i altres normatives que la complementen i/o poguessin substituir-la. **Estalvi mínim garantit en consum 
d’aigua calenta sanitària (ACS) en el conjunt de l’edifici, atenent a la seva localització i els valors mínims d’ocupació segons la norma vigent aplicable.
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VISITA VIRTUAL
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VISITA EL PROJECTE 
I  EL PIS PILOT

Vía Célere li ofereix una forma de visualitzar la seva futura llar 
d’una manera diferent. Gaudeixi contemplant l’exterior de l’edifici, 
les seves zones comunes i els voltants, des de qualsevol angle i 
vista interior dels nostres habitatges de forma interactiva per 
veure amb tot detall les qualitats que la componen. 

Visqui l’experiència Vía Célere.

Gaudeixi el Residencial Célere Diagonal Port amb la nova aplicació 
de realitat augmentada “Residencial Célere Diagonal Port.” 
L’App està disponible per Android i iPhone i hi ha dues formes de 
descarregar-la:

1- Buscant al store la paraula clau: 
“Residencial Célere Diagonal Port.”

2- Escanejant el següent codi QR::
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RESIDENCIAL CÉLERE 
DIAGONAL PORT , 
UN PUNT DE 
REFERÈNCIA I 
COMODITAT DE
CARACTERÍSTIQUES 
ÚNIQUES. 

LA SEVA PRÒPIA VIDA 
MEDITERRÀNIA



4513
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A Vía Célere pensem que el client és el més important i cada 
client és diferent, un baluard únic al qual hem de correspondre 
tant en qualitat com en propostes individualitzades, per això li 
oferim un programa per tal de personalitzar el seu habitatge. Un 
nou estàndard de personalització amb el qual podreu disposar de 
diferents opcions, segons els vostres gustos i necessitats

Aquest programa reuneix les característiques necessàries per fer 
de la seva casa alguna cosa especial, una cosa màgica, intentant 

PROPOSTES 
TAN PERSONALS 
COM VOSTÈ

PERSONALITZACIÓ
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realitzar, a cada racó, un espai personal, perquè la seva vida diària 
formi el conjunt perfecte que desitja.

Trobarà tot un món de possibilitats, propostes que li permetran 
dissenyar un entorn amb el qual es senti plenament identificat des 
del primer dia, una barreja perfecta entre harmonia, elegància i 
funcionalitat.

Esculli entre els diferents materials, colors i textures que li oferim 
per les seves parets, terres, armaris i cuina. Completi la seva elecció 
amb la nostra oferta en il·luminació i molts altres complements, 
fins que l’habitatge es converteixi en el seu habitatge. 

Aquest és el començament de la seva nova llar, gaudeixi del viatge.
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SERVEI D’INTERIORISME
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Vía Célere posa un expert interiorista al seu servei perquè faci de la 
seva casa l’espai de la seva vida, una filosofia en la que propietari 
i llar adquireixen un únic significat. Sense cap cost addicional per 
part seua, oferim un assessorament professional i especialitzat d’un 
decorador que li ajudarà a plasmar les seues idees en cadascun dels 
racons del seu nou habitatge, creant espais en harmonia amb els 
seus gustos i necessitats.

El seu projecte de decoració contempla la definició de les diferents 
opcions de color i estil, tèxtil, il·luminació i mobiliari i ofereix 
perspectives en 3D perquè puga visualitzar i imaginar, amb tot 
detall, el resultat final.

Gràcies a aquest servei, podrà veure opcions que realcin els espais 
de la seva nova llar, i beneficiar-se de la visió actual, sofisticada i 
elegant, i en base a les últimes tendències, que aporta experiència 
del nostre equip d’experts dissenyadors.
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ATENCIÓ AL CLIENT



51

A Vía Célere apostem per la qualitat i por un compromís continu amb els 
nostres clients: per això, posem al seu servei el Departament d’Atenció 
al Client.

El nostre equip de professionals us ajudarà a resoldre tots els dubtes 
que puguin sorgir des del primer moment, la posada en marxa de 
subministraments, l’ús i el manteniment dels diferents elements 
presents al vostre habitatge, etc.

A més, us acompanyarem en la visita prèvia a l’escriptura del vostre 
habitatge perquè pugueu comprovar el nostre compromís per la qualitat, 

tant a nivell d’acabats com de materials i serveis oferts, i donarem 
resposta a les possibles incidències que puguin sorgir en el vostre 
habitatge, estudiant cada cas i oferint la millor solució amb les mínimes 
molèsties possibles.

En definitiva, pensem que la satisfacció del client és prioritària, i per això 
els oferim el nostre servei per fer-li més còmode i senzill el canvi a la 
seva nova llar Vía Célere.
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A Vía Célere estem compromesos amb cadascun dels nostres 
clients en el desenvolupament d’un producte de qualitat i disseny, 
perquè la seva plena satisfacció sigui la nostra pròpia. 

Amb aquesta filosofia, volem anar un pas més enllà i li oferim el 
nostre servei de Benefici a Clients. Beneficis i descomptes amb 
serveis exclusius, simplement per ser client de Vía Célere. 

BENEFICIS DE CLIENTS
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Aprofiti la nostra nova fórmula i aconsegueixi avantatges addicionals 
de la manera més senzilla i favorable per a vostè
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A Vía Célere liderem projectes nacionals i internacionals de 
desenvolupament, inversió i gestió d’actius immobiliaris des 
de l’any 2007. Som un dels grups immobiliaris espanyols 
independents més solvents i actius en la seva expansió, amb 
interessos a Espanya, Brasil, Bulgària i Polònia. 

El grup integra un equip empresarial i professional de 
referència dins el mercat, amb més de 25 anys operant dins 
l’àmbit de la promoció de l’habitatge lliure, oficines i inversions 
en actius patrimonials. La nostra experiència, solvència 

financera i compromís ens permeten ser actualment una 
de les companyies immobiliàries espanyoles independents 
de referència que desenvolupa projectes amb els més alts 
estàndards de qualitat. Espais que integren els últims avenços 
en l’aplicació de noves metodologies de construcció, materials, 
tecnologies i responsabilitat mediambiental. 

Espais pensats per viure-hi amb la màxima qualitat de vida. 

Simplement, perquè creiem en les coses ben fetes

QUI SOM
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