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Terrassa

D E S C R I P C I Ó

Célere Moixeró és un conjunt residencial únic
que ofereix totes les funcionalitats d’un residencial
modern, el que crea un lloc ideal per viure.
La promoció consta de 54 habitatges de 2, 3 i 4
habitacions distribuïdes en set plantes, totes ells
amb plaça de pàrquing i traster. Es troba en un
entorn privilegiat amb impressionants vistes al
bosc de Castellarnau.
Hem tingut cura de cada detall per convertir
aquesta promoció en la teva futura llar. Per aquest
motiu, t’oferim uns habitatges que destaquen pel
seu excel·lent disseny i lluminositat. Totes les seves
estances són àmplies i diàfanes; la seva distribució
està perfectament estudiada per diferenciar
estances de dia i de nit.
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L’edifici té Qualificació Energètica B*, 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).
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*Aquesta qualificació d’eficiència energètica, merament informativa, té caràcter
provisional i està subjecte a modificacions en fase de projecte.
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U B I C A C I Ó

Célere Moixeró és un lloc on gaudir, situat a la ciutat de Terrassa. Està
situat al carrer Moixeró, a la zona de la Gripia.
El barri té tot tipus de serveis com llars d’infants, escoles, centres
de salut, centres esportius, farmàcies o supermercats, destacant el
Centre Comercial situat a prop de la promoció.
Célere Moixeró té una ubicació immillorable; està situada a prop de
l’estació de Renfe Terrassa Est, parades d’autobús urbà línies 3 i 14,
fàcil accés a l’autopista C-58 i nacional N-150.
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