Facilitati

Primii pasi in viata sunt esentiali pentru copii

Confortul ”evadarii” din agitatia si poluarea
orasului, posibilitatea ca dupa orele de
program sa fii cu adevarat in mijlocul familiei,
careia sa ii acorzi tot timpul si toata atentia ta

ANSAMBLU REZIDENȚIAL
PATA RÂT
inseamnă acasă
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Exista locuri de promenada special amenajate
si iluminate public; plimbarile dumnevoastra
pot fi intrerupte doar de aparitia unor sobolani, sau al vreunui stol de ciori, vietuitoare
des intalnite la Pata Rat

Petrecerea timpului liber intr-un mod
antrenant, pentru toti locatarii care iubesc
caii si au spiritul aventurii
Acest complex rezidential a fost inclus in
planul de dezvoltare al zonei metropolitane
Echipe profesioniste de medici,
aflati la 8 km de ansamblu, chiar
si in caz de urgenta ezita sa se
implice

8 km pina in centrul Clujului

1,5 km pana la transportul in comun

500 m de la groapa de gunoi

LOCUINȚE SOCIALE

Casele Pata Rat au fost astfel gandite incat te
indeamna sa stai impreuna cu prietenii si
familia: grupate cate patru camere de 18 mp
intr-un modul, ofera familiilor posibilitatea de
a fi atat de aproape cum mereu si-au dorit,
folosind 40 de persoane aceeasi baie, de cca.
5 mp

Dincolo de zona amenajata pentru rezidenti,
Pata Rat ofera locuri surprinzatoare pentru
cei care stiu sa le descopere

Zona metropolitana Cluj-Pata Rat,
o noua arhitectura urbana, un
cosmar ce incepe sa devina
realitate!

Copiii vor multumi peste ani pentru ca li s-a
oferit oferit sansa sa creasca intr-un mediu
sanatos, sa se joace in voie in natura si sa
respire aerul specific

ȘPAC / Protokoll; GLOC - Getting Closer, Cluj, 10 iunie, 2011

Compartimentari moderne, practice si ingenioase ale spatiilor, intreaga gama de utilitati
publice, zone verzi, spatii de recreere, locuri
de joaca pentru copii, locuri de agrement, dar
si accesul facil la infrastuctura Clujului, iata
doar cateva din elementele pe care dezvoltatorii acestui proiect le propun.
De restul urmeaza sa va convingeti Dvs!

“Ansamblu residenţial Pata Rât” - Apai Emese

Combinatia spectaculoasa intre pozitia sa
privilegiata (la doar cateva sute de metri de
Aeroportul Cluj) arhitectura moderna si
elaborata a proiectului, utilitatile demne de
vremurile in care ne aflam, ce definesc starea
de normalitate in esenta ei, vor ridica definitiv
standardele zonei si a proiectelor ce vor
urma. La toate acestea se adauga si un
termen de finalizare a primei sale etape foarte
scurt (decembrie 2010), insotit de o calitate
de exceptie a proiectarii sale minutioase si a
punerii in opera.

