Cases que innoven la teva vida
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Avís legal: Promotor i comercialitzador: Maywood Invest S.L.U. amb C.I.F B-86873908. Aquest document no és definitiu i ha estat elaborat a partir del Projecte bàsic de l’edifici,
per tant, pot sofrir modificacions per exigències tècniques, ajustant-se, en tot cas, al Projecte d’Execució Final. La ubicació dels aparells sanitaris i mobiliari de cuina podrà ser
modificada per motius tècnics. Suggeriments de decoració i/o paisatgisme mobiliari i elements de decoració / vegetació no inclosos. En cas de ser inclosos, no seran idèntics
a les imatges. Qualsevol informació referent a la RD 515/89 de 21 d’abril i a la Llei catalana 18/2007, de 28 de desembre de dret a l’habitatge, està a la vostra disposició a les
nostres oficines.

Punt d’interès

UBICACIÓ
Zona verda

Farmàcia

Célere Sant Feliu, situat al municipi de
Sant Feliu de Llobregat, és un lloc on
gaudir.

àrees esportives, àmplies avingudes,
col·legis i centres sanitaris, que faran que
ho tingueu tot a l’abast de la mà.

Sant Feliu de Llobregat és la capital de
la comarca catalana del Baix Llobregat i
està situada en un entorn únic, davant de
l’extens Parc de Torreblanca i molt a prop
de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Célere Sant Feliu està situat en una
ubicació immillorable; ben comunicat
amb les principals carreteres que van a
Barcelona, i a prop de diverses parades
d’autobús i de la futura línia 3 del Metro.

Educació

Complex esportiu

Centre mèdic

La població de Sant Feliu, en constant
creixement i desenvolupament, ofereix
moltes oportunitats d’oci i serveis, com

Supermercat

Parada d’autobús

Parada de tramvia

Renfe Rodalies
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SANT FELIU
DE LLOBREGAT
Al Baix Llobregat l’excel·lència gastronòmica és el
fruit d’un curós procés en la recollida del millor de
la terra.
La seva tradició agrícola ens permet gaudir de
productes autòctons i tradicionals de prestigi.
Cireres, espàrrecs o carxofes, són alguns dels
ingredients que caracteritzen la gastronomia
comarcal.

Cultura i tradicions
Sant Feliu de Llobregat té un patrimoni
artístic i cultural molt interessant, com el Palau
Falguera, seu de l’Exposició Nacional de Roses de Sant
Feliu, el Parc de Torreblanca i el Roserar Dot i
Camprubí, amb una extensió de 17.000 m2 i rosers
de diferents parts del món.
Destaca la seva Festa Major, Sant Llorenç, patró de
la ciutat. A més de les Festes de la Primavera, que
engloben l’Exposició Nacional de Roses.

Setmana del patrimoni
Des de 2014, amb l’objectiu de protegir i difondre el
patrimoni cultural de Sant Feliu, s’organitza la Setmana del
patrimoni.
Se celebra a principis de tardor i difon la riquesa del
patrimoni històric, tant a la gent local com als visitants.
Cada any es dedica a un tema concret de la història i es
programen activitats per a tots els públics
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PROJECTE

Célere Sant Feliu és un conjunt
residencial pensat per a la teva comoditat
i la de la teva família, on cada dia pot ser
millor que l’anterior.

Hem cuidat fins a l’últim detall; la
qualitat i el disseny d’avantguarda donen
a aquesta promoció un esperit propi
inigualable.

T’oferim una promoció que consta de 86
habitatges de 2, 3 i 4 habitacions, totes amb
terrassa, traster i 1 plaça d’aparcament per
habitatge.

Residencial Célere Sant Feliu té una
Qualificació Energètica A, el que suposa
un estalvi energètic i econòmic per a que
puguis viure la teva vida d’una manera
còmoda i fàcil.

Casa teva serà el lloc ideal per a
desenvolupar
la
teva
vida
sense
preocupacions, amb la combinació
perfecta entre les zones comunitàries,
lloc tranquil i desenvolupament urbà.

Célere Sant Feliu són
construeixen el teu futur.

cases

que

Cases que construeixen el teu futur
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ZONES
COMUNITÀRIES
Revolucionem el concepte de zones
comunitàries i ens diferenciem, en les
nostres promocions, per a dotar-les de
gran protagonisme.
Són espais únics pensats per a tu, per a
oferir-te grans avantatges que et faran la
vida més fàcil, tranquil·la i autònoma.
Célere
Sant
Feliu
compta
amb
l’exclusivitat d’una piscina envoltada
de zones verdes i una pràctica zona de
jocs exterior.

Piscina

Zona de jocs exterior
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ZONA DE JOCS EXTERIOR

PISCINA

El parc infantil ajudarà a que els més
petits de casa visquin moments únics
amb els amics o veïns, amb la seguretat i
comoditat de tenir la diversió a la
comunitat.

La piscina està dissenyada per a poder
passar l’estiu de la manera més tranquil·la.
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Una zona comuna on gaudir de moments
relaxants i refrescants amb la família o
amics.
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PLÀNOLS
COMERCIALS
PLÀNOL TIPUS 2 DORMITORIS

PLÀNOL TIPUS 3 DORMITORIS

QUADRE DE SUPERFÍCIES

QUADRE DE SUPERFÍCIES

Hall 					
Distribuïdor					
Menjador				
Cuina 					
Habitació principal 			
Habitació 2				
Bany principal 				
Bany 2 					
Terrassa 					

2,65 m2
2,75 m2
18,45 m2
7,97 m2
11,69 m2
8,21 m2
3,70 m2
3,30 m2
7,08 m2

Superfície útil de l’habitatge		
uperfície útil de terrassa		
Superfície const. d’habitatge c.c.

58,00 m2
7,00 m2
82,00 m2

Hall 						
Distribuïdor 						
Menjador					
Cuina
Habitació principal				
Vestidor					
Habitació 2				
Habitació 3				
Bany principal 					
Bany 2 					
Terrassa 						
Superfície útil de l’habitatge 		
Superfície útil de terrassa		
Superfície const. d’habitatge c.c.
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2,04
8,58
23,02
10,03
13,14
2,53
7,32
7,21
4,00
3,58
10,13

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

81,00 m2
10,00 m2
114,00 m2

PLÀNOLS
COMERCIALS
PLÀNOL TIPUS 4 DORMITORIS
QUADRE DE SUPERFÍCIES
Hall 				
Distribuïdor				
Menjador			
Cuina				
Habitació principal 		
Vestidor				
Habitació 2		
Habitació 3		
Habitació 4		
Bany princip		
Bany 2 				
Terrassa				

4,77 m2
4,16 m2
23,30 m2
10,48 m2
16,22 m2
4,04 m2
8,05 m2
8,11 m2
8,20 m2
4,80 m2
3,74 m2
28,80 m2

Superfície útil de l’habitatge
Superfície útil de terrassa
Superfície const. d’habitatge c.c.

95,00 m2
28,00 m2
135,00 m2
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Vía Célere crea espais que s’adapten a les teves necessitats. Creem edificis de baix consum,
altament aïllats i estancs a l’ambient exterior.
Fem habitatges amb tecnologia d’última generació, desenvolupada per a l’ús diari amb
comoditat.
QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA A
Aquesta qualificació es tradueix en un
estalvi energètic estimat del 90% i, en
conseqüència, en un important estalvi
econòmic, prenent com a referència un
habitatge amb qualificació energètica F.
L’edifici té Qualificació Energètica A, el
que suposa una disminució d’emissions

de CO2 i una reducció significativa de la
demanda energètica de l’edifici (calefacció,
refrigeració i aigua calenta sanitària).
L’estalvi estimat, sumant-t’hi la despesa
energètica de gas i electricitat anual, podria
ser de fins a 900€*.

*Càlcul estimat de l’estalvi energètic d’un habitatge de 95m2 útils amb qualificació A respecte a un habitatge de referència amb
qualificació F, d’acord amb la “Qualificació de l’eficiència energètica dels edificis” publicada per l’IDAE i el Ministeri d’Indústria,
Energia i Turisme el juliol de 2015; i altra normativa que la complementa i/o podria substituir-la. ** Estalvi mínim garantit en consum
d’aigua calenta sanitària (ACS) al conjunt de l’edifici, tenint en compte la seva localització i els valors mínims d’ocupació segons la
norma vigent aplicable.

Cases que respiren tecnologia
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FAÇANA VENTILADA
Millor aïllament tèrmic, que s’obté mitjançant la millora de l’envoltant
tèrmic: duplicant l’aïllament de la façana, millorant el de la coberta i
separació de les zones comunitàries, així com la fusteria;
i incorporant-t’hi vidres baixos emissius.

VENTILACIÓ DELS HABITATGES DE DOBLE FLUX AMB RECUPERACIÓ DE CALOR
Ventilació controlada de l’habitatge, no cal obrir les finestres per a que es ventili.
Ventilació contínua de l’habitatge a través de l’extracció conduïda des dels banys i la cuina i impulsió
conduïda des d’habitacions i menjador.
Recuperació de calor de l’aire d’extracció.
Introducció de l’aire exterior preescalfat i filtrat a l’hivern i free-cooling a l’estiu.
Millora de l’aïllament acústic a l’habitatge ja que no cal mantenir les finestres obertes per a una correcta
ventilació.
Evita l’acumulació d’olors i gasos tòxics, així com l’aparició de floridures i condensacions a l’interior de
l’habitatge.
Evita les molestes corrents d’aire a l’interior de l’habitatge.
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Viure en una casa Vía Célere és viure amb un
estil de vida propi. Som diferenciadors en la
manera de concebre els nostres habitatges i
en tots els serveis que posem a disposició dels
nostres clients.
El projecte té una àmplia i assolellada piscina i
diverses sales comunes a disposició de la
comunitat. A més, s’hi ha inclòs un parc infantil
on els nens i nenes podran gaudir d’allò més.
La urbanització compta amb un espai
cardioprotegit, que consisteix en la instal·lació
d’un desfibril·lador extern de Cardio Guard
Systems per a poder utilitzar en cas que es
produeixi una emergència cardíaca.

Cases que et donen qualitat de vida
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Personalització
Els nostres clients són el més important per nosaltres i sabem que no hi ha un client igual que un altre. Per això,
volem correspondre-hi oferint un Programa de Personalització*, amb diferents opcions que permeten triar en
base als gustos i necessitats individuals.
Tot un món de possibilitats i propostes que permetran dissenyar un entorn amb el que cada client se sentirà
plenament identificat des del primer dia, escollint entre diversos materials, colors i textures que oferim per a
parets, terres, armaris i cuina.
*Els terminis estan subjectes als terminis d’obra.

Visita Virtual
Vía Célere ofereix una manera diferent de visualitzar la vostra nova llar: podreu veure l’exterior de l’edifici, les
zones comunitàries i l’entorn des de qualsevol angle o l’interior dels nostres habitatges d’una manera molt interactiva, amb els materials i acabats escollits.

Oficina i Pis Pilot Experiencial
Qui visita les nostres oficines viu una experiència incomparable. Volem que el client vegi com serà la seva futura
llar a través d’experiències sensorials, que s’allunyen del model tradicional de venda sobre plànol; en definitiva:
despertar emocions i sensacions a través dels sentits.
Els nostres pisos pilot s’allunyen del concepte tradicional: els equipem amb vida, amb tots els detalls que ajudin
a imaginar com seria el dia a dia a la vostra futura llar.
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Interiorisme
Posem al servei dels nostres clients un expert interiorista, perquè converteixi casa teva en l’espai de la teva vida: un
lloc especial, on gaudir de moments inoblidables i construir records únics.
Mitjançant aquest servei, sense cost addicional, es pot realitzar qualsevol consulta al nostre decorador, que aportarà
tota la seva visió i experiència en base a les últimes tendències.

Descomptes
A Vía Célere volem facilitar-vos l’arribada a la nova llar i demostrar el nostre compromís amb el nou client. Per això,
et posem en contacte amb proveïdors de diferents productes i serveis amb interessants descomptes, per viure
aquest canvi amb total comoditat.

Venda consultiva
El canvi d’entorn econòmic ens fa reflexionar cap a una perspectiva diferent de model de venda.
En l’era de la informació, on en un sol clic tenim un ampli ventall d’opcions sense sortir de casa, cal diferenciar-se i
tornar al model de venda personalitzada, on el comercial juga un rol d’assessor i no de venedor.
El més important és ESCOLTAR al client, conèixer les seves circumstàncies i detectar les necessitats reals que
manifesta, per a poder oferir així un producte que encaixi amb les seves expectatives.
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A Vía Célere creiem que la responsabilitat
social ha de tenir un paper prioritari en el
sector immobiliari, i ha de ser l’eina que
canalitzi el compromís del sector per la
transparència, l’excel·lència i la sostenibilitat.
Entenem la responsabilitat social com a
estratègia integrada en la nostra empresa,
que ens permeti convertir-nos en un motor
de canvi i generar valor per a tots els nostres
grups d’interès i per a la societat en general.
Ens recolzem en el nostre compromís
amb la innovació per a promoure una
construcció més sostenible, implicar-nos
en aquelles prioritats socials relacionades

amb l’edificació i servir de model ètic i de
bones pràctiques dins del sector.
Les nostres activitats estan orientades a
progressar en l’assoliment dels Objectius
de Desenvolupament Sostenible, per la
qual cosa col·laborem amb altres entitats,
promovent projectes i iniciatives que
responguin a temes socials actuals i a les
expectatives de les futures generacions.
L’altra gran àrea d’activitat de responsabilitat
social es du a terme a través de la Fundació
Vía Célere, en àmbits d’educació, ocupació i
acció social.

Cases que pensen amb el cor
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Vía Célere és una empresa
immobiliària especialitzada en
el desenvolupament, inversió i
gestió d’activitats residencials.

funcionament, desenvolupament i
entrega de promocions residencials
d’alta qualitat a tota la geografia
espanyola.

Gràcies al seu innovador model de
negoci i equip de professionals, Vía
Célere és avui una de les empreses
de referència en el nou entorn i
cicle immobiliari.

L’empresa
aposta
per
la
innovació i sostenibilitat com a
pilars
fonamentals
dels
seus
projectes, a hora que mostra el
seu compromís permanent amb
la satisfacció dels seus clients,
accionistes i amb el desenvolupament
professional dels seus prop de 200
treballadors.

Des
de
la
seva
fundació
l’any 2007, Vía Célere ja ha
entregat més de 2.300 habitatges,
tot
demostrant
una
sòlida
experiència en la posada en
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Casas que innovan tu vida

C/Països Catalans esq Avinguda de la Riera
08980 • Sant Feliu de LLobregat
900 10 20 80
viacelere.com

