A IRE S DE

SANt CUGAT

PRO MOC IONS

En una excel·lent
ubicació de Sant Cugat.
La Promoció Aires de Sant Cugat es troba en una ubicació
privilegiada. A tan sols 10 minuts del centre de Sant Cugat i en un
entorn de zones tranquil·les, agradables i amb totes les comoditats.
Transport Públic
• Autobús: parades de les línies L7B – L7C – L9 a 2 minuts a peu,
ambdues línies comuniquen amb el centre urbà de Sant Cugat i
el Centre Comercial de Sant Cugat.
• Ferrocarrils: parada de Volpelleres a 3 minuts en cotxe amb les
línies S2 i S6 que comuniquen amb Barcelona i Sabadell.
Connexions
• Autopista del Mediterrani (AP7) – B30 – E15 – E9 – C16.
Zones d’interès
• Supermercats: a 5 minuts a peu.
• Centre Comercial de Sant Cugat: a 5 minuts en cotxe.
• Biblioteca de Volpelleres: a 8 minuts a peu.
• Centre urbà: a 10 minuts en cotxe.
• Escola: a 2 minuts en cotxe.
• Universitat: a 2 minuts en cotxe de les Escoles Universitàries
Gimbernat i Tomàs Cerdà, i a 8 minuts en cotxe de la Universitat
Autonòma de Barcelona.
• Golf Sant Joan: a 7 minuts.

UN PROJECTE
ARQUITECTÒNIC
MODERN I RESPETUÓS
AMB L’ENTORN
•F
 usteria exterior estarà formada per finestres i balconeres d’alumini lacat bicolor.
•E
 l revestiment exterior estarà format per una façana ventilada ceràmica de gran format blanc
o similar combinat amb panell arquitectònic i plafons d’imitació a fusta.
• Fusteria interior lacada en blanc.
• Les cuines: totalment equipades amb mobles alts i baixos de gran capacitat amb tauler
estratificat blanc brillant i taulell de quars o silestone i amb electrodomèstics de i alta eficiència
energètica de la marca Siemens.
• Armaris encastats: modulars batents en dormitoris, amb portes lacades en blanc amb tiradors
metàl·lics, estructura e interior folrat de tauler de melanina tipus tèxtil, amb barra metàl·lica
per penjar roba i balda maleter.
• Sistema de calefacció: invisible realitzat mitjançant terra radiant per canonada d’aigua
i termòstat programable digital amb control independent de temperatura per zones,
proporcionant un confort total degut a l’absència de focus massa calents.
• Instal·lació d’aire condicionat: en distribució interior de tots els habitatges a base de col·locació
de conductes per aire de fibra de vidre de secció rectangular, amb reixetes d’impulsió i
reixetes de retorn en alumini extruït o similar, línea d’alimentació i unitats climatitzadores i
condensadores exteriors e interiors, totalment terminat.
• Els portals: estaran cuidats al més mínim detall i dissenyats amb materials de primera qualitat.

Edifici amb alta
qualificació
energètica.
Es tracta d’un edifici d’habitatges dissenyat buscant una major
eficiència per un baix consum energètic que afavoreixi l’ús racional
de l’energia, cuidant al mateix temps el medi ambient, la qualitat i
el confort climàtic dins de l’habitatge.
•V
 idres baix emissius: La utilització de vidres baix emissius evitarà pèrdues d’energia
calefactora cap a l’exterior gràcies a la seva baixa emissivitat amb el corresponent
estalvi econòmic. Això es produeix donat que els vidres estan tractats amb capes
de plata, que es de tots els metalls, el de més baixa emissivitat. D’aquesta manera,
a l’estiu impedirà que entri la calor i al hivern retindrà la calor a l’habitatge.
• Gas argó: El gas argó en la cambra d’aire de les fusteries, aconsegueix una major
eficiència tèrmica que l’aire entre els vidres, d’aquesta manera actua com un
aïllant agregat, mantenint l’interior aïllat de les temperatures al hivern i a l’estiu.
• Terra radiant: Consisteix en un sistema de calefacció invisible i net d’alta eficiència
energètica que treballa a temperatures més baixes, a base d’una calor estable
i homogènia, eliminant corrents d’aire, afavorint l’increment del rendiment de la
caldera i un major estalvi econòmic.
•C
 aldera de condensació: El sistema de caldera de condensació individual, per producció
d’ACS i calefacció, aprofitarà l’energia latent del vapor d’aigua per convertir-la en calor
sensible i reduirà les pèrdues d’energia. A més, reduirà el consum de combustible i
l’emissió de substancies nocives i millorarà el rendiment i vida útil de la caldera.

Pots personalitzar
l’habitatge
al teu gust.
// Cuina
// Portes

Posem al teu abast la possibilitat de contractar un servei addicional
per poder personalitzar el teu habitatge. Un servei exclusiu per els
nostres clients on podràs escollir tot al teu gust.

// Armaris

// Pintura

// Mecanismes

Comptaràs amb una amplia gama de possibilitats:
• Cuina oberta o tancada*

• Domòtica

• Portes

• Mecanismes

• Armaris

• Cuina

• Mobiliari de bany

• Pintura

• Paviments

• Automatització de persianes

* En els casos que es permeti.

Estem molt a prop per assessorar-te en tot el que necessitis.
Pots visitar-nos a les nostres oficines ubicades al Carrer de
Ramón Mas, 58 - Sant Cugat del Vallés

// Paviments

Una gran
oportunitat.
Treballem cada dia amb l’objectiu d’oferir-te les millors
oportunitats en unes condicions inigualables.

Podràs reservar la teva cita des d’avui a:

www.airesdesantcugat.com

La nostra oficina es troba al Carrer de Ramón Mas 58.

MADRID

A Amenabar contem amb 30 anys d’experiència en la
promoció d’habitatges. Durant la nostra trajectòria hem
fet realitat tot tipus de promocions immobiliàries. Més de
habitatges promoguts ens ubiquen com autèntics especialistes en el sector.

Més de

22.300

habitatges promoguts

2.530

Aires de Boadilla - Boadilla del Monte

Aires de Valdebebas - Valdebebas

Arroyo del Fresno- Madrid Norte
Nou desenvolupament urbanístic

Planetario Residencial - Madrid Sureste

Terrazas de la Moraleja - Valdebebas

Aires del Rosón - Getafe

Aires de las Colinas - Rivas

Parque de Bruselas - Avenida Bruselas

Aires de Alcobendas - Alcobendas

Aires del Fresno - Arroyo del Fresno

habitatges en curs

La trajectòria s’ha desenvolupat
des de 4 punts estratègics, des
dels quals podem englobar tota
Espanya:

95%

de les promocions
en curs venudes

BARCELONA

ANDALUSIA

MADRID
— Zona Centre
BARCELONA
— Catalunya i Llevant
ANDALUSIA
— Zona Sud

Glòries Residencial - Barcelona

PAÍS VASC

PAíS VASC

— Zona Nord

Aires de San Cugat - San Cugat del Vallés

Nazules - Marbella

Guadaiza Fase I - Marbella

Guadaiza Fase II - Marbella

Bilbo Barria - Bilbao

Txomin Berria - San Sebastián
Regeneració urbana

Aldapeta Berri - San Sebastián

Ibai Barria Fase II - Barakaldo

Objectiu d’escriptures

2017 > 729

habitatges

2018 > 817

habitatges

2019 > 1.274

habitatges

2020 > 1 .311

habitatges

Barandiaran Berri - San Sebastián

AIRES DE

SANt CUGAT
Reserva la teva cita a:

www.airesdesantcugat.com

I NFO R MA C IÓ I V E N D A
Dilluns a Divendres
10:00 a 14:00
15:00 a 19:00
Carrer Ramón Mas 58
08174 - Sant Cugat del Vallés
T. 689 52 09 43

Comercialitza

PROMOCIONS

Imatges no contractuals i merament il·lustratives subjectes a modificacions per exigències d’ordre tècnic, jurídic o comercial de la direcció facultativa o autoritat competent. Les infografies de les façanes, elements comuns i la resta d’espais son orientatives i
podran esser objecte de variació o modificació en els projectes tècnics. El mobiliari de les infografies interiors no esta inclòs i l’equipament dels habitatges serà l’indicat a la corresponent memòria de qualitats.

