SUNRISE
RESIDENCE
Premium Residence

Proiectul rezidențial SunRise Residence este situat
în partea de sud - vest a
municipiului Cluj - Napoca, în imediata apropiere a
parcului Natural Făget.
Proiectul SunRise este compus din 300 de case, o
grădiniță, un centru comercial,
o sală de sport, și un spa, distribute de-a lungul
unui teren cu suprafață de
400.000 metri patrati, protejând zonele interioare
de exterior, cu multe spații
verzi.
Ansamblul rezidențial a fost gândit astfel încât să
fie în deplină concordanță cu
mediul înconjurător.

CONCEPT ȘI
ARHITECTURĂ CASE
Alături de o echipă de arhitecţi implicaţi în acest proiect, ne-am inspirit din
arhitectura hambarelor ţărăneşti specifică satelor, Feleac, Ciurila şi Sutu şi am
ales o reconfigurare modernă ale acestora prin 6 modele de case tip Barn
House, care să se contopească într-o armonie perfectă cu natura în proiectul
SunRise. Fiecare detaliu architectural va fi analizat cu mare atenţie de o
echipă de arhitecţi şi specialiști în peisagistică.

LOCAȚIE
Proiectul SunRise Residence
este amplasat la 2 km de satul
Sălicea şi la 10 km de oraşul
Cluj - Napoca, însă departe de
agitaţia care-l caracterizează.
Accesul către zona de sud a
oraşului şi către centrul
commercial VIVO este foarte
rapid şi se face pe centura
Sfântul Ion, Făget.

DISTANȚE
10 minute de Cluj
15 minute Centru Istoric Cluj
10 minute până la VIVO
2 minute primul supermarket
2 minute Gradina Zoologică
15 minute nod autostradă A1
5 minute de staţie autobus
15 minute de Cheile Turzii
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SPECIFICAȚII
TEHNICE
Ansamblul rezidenţial SunRise
mizează pe profesionalism şi
eficienţă. Ne dorim ca proiectul
imobiliar să devină disponibil, în
cele mai bune condiţii şi într-un
interval de timp util clienţilor
noştri.
Regimul de înălţime este:
SUBSOL + PARTER + 1 ETAJ sau
MANSARDĂ
Suprafaţa Totală Construită va fi de
peste 50.000 mp.

Complexul SunRise a fost proiectat
ca un spaţiu pe care să-l putem numi
“acasă ”.
Ansamblul rezidenţial este format
din 300 vile confortabile, cu o
arhitectură modernă, integrate întrun concept unitar.
Am gândit deasemenea şi existent
unui spaţiu commercial şi al unei
grădiniţe dar şi un Spa Modern care
să asigure un maxim de confort şi
funcţionalitate complexului.
SunRise Residence oferă toate
condițiile de care ai nevoie pentru a
te bucura de un stil de viață sănătos
și relaxant pe care îl meriți după
multe ore de muncă.

PROIECT URBANISTIC
ZONAL

În prezent proiectul beneficiază de:
• PUZ şi PUD aprobat de Consiliul
Judeţean Cluj.
• Conductă de apă şi rezervor alimentare.
• Drumuri de acces sistematizate.
• Curent electric la 600 m distanţă.
• Proiectul de mobilare a terenului.
• Planul de dezmembrare parcelară.
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