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Célere Arts és un lloc on gaudir, situat a 
Mas Rampinyo, a la ciutat de Montcada i 
Reixac. Es troba situat al costat d’un parc 
de 55.323 m2 amb una llacuna natural. 

El barri de Mas Rampinyo, modern i  
consolidat, ofereix moltes oportunitats 
d’oci i serveis, com ara àrees esportives, 
restaurants i bars, col·legis i centres  
comercials, per tenir-ho tot a l’abast de la 
mà. 

Célere Arts està situat en una  
ubicació immillorable: ben comunicat 
amb l’autopista del Mediterrani AP-7 i a 
un pas de diverses parades de bus i a 5 
minuts de l’estació de Renfe.

UBICACIÓ

Avís legal: La informació que es mostra a continuació ha estat elaborada a partir del Projecte Bàsic de l’edifici i pot haver-hi modificacions per exigències tècniques, que 
s’ajustaran, en tot cas, al Projecte d’Execució. Les superfícies són aproximades i la ubicació dels aparells sanitaris, instal·lacions i mobiliari, en cas de ser inclosos, no serà idèntica a 
les imatges. Consulteu-ho al nostre punt de venda. Qualsevol informació referent a la RD 515/89 de 21 d’abril i a la normativa de regulació autonòmica està a la vostra disposició 
a les nostres oficines.
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Célere Arts 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. 

T’oferim una promoció que consta de 
54 habitatges de 2, 3 i 4 habitacions.  
Tots els habitatges tenen terrassa, traster  
i 1 plaça de pàrquing. 

Casa teva serà el lloc ideal per  
desenvolupar la teva vida sense  

preocupacions, ja que és la  
combinació perfecta entre zones  
comunes, lloc tranquil i desenvolupament 
urbà. 

Hem tingut cura de fins al més  
mínim detall. La qualitat i el disseny  
d’avantguarda donen a aquesta  
promoció un esperit propi inigualable. 

Célere Arts son cases que construeixen el 
teu futur.
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PROJECTE

Cases que construeixen  el teu futur
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Són espais únics pensats per a tu, per  
oferir-te grans avantatges que et  
faran la vida més agradable, tranquil·la i  
autònoma. 

Célere Arts compta amb l’exclusivitat 
d’una piscina envoltada de zones verdes i 
una pràctica sala social.

ZONES 
COMUNES

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina és merament orientativa. Els 
dissenys de les zones comunes de la promoció no mostren els detalls finals, ja que 
s’han combinat amb les de les altres promocions ja desenvolupades.
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La sala social és una zona on podràs gaudir de moments 
especials i viure trobades socials i familiars inoblidables.

La piscina està dissenyada perquè tant adults com nens 
puguin gaudir amb els seus amics o familiars d’una zona 
comunitària que fa que els mesos d’estiu siguin més 
agradables i, sobretot, més refrescants.

SALA SOCIAL PISCINA
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Vía Célere és una empresa  
immobiliària especialitzada en el 
desenvolupament, la inversió i la 
gestió d’activitats residencials. 

Gràcies al seu innovador  
model de negoci i als seus quasi  
400 treballadors, Vía Célere és  
actualment una de les empreses  
de referència en el nou entorn i  
cicle immobiliari. 

Des de la seva fundació l’any 
2007, Vía Célere ja ha lliurat 

més de 2.300 habitatges, tot  
demostrant una sòlida experiència 
en la posada en funcionament, el  
desenvolupament i l’entrega de 
promocions residencials d’alta  
qualitat a tota la geografia  
espanyola.



Avenida Europa, 25
08110 • Montcada i Reixac, Barcelona

900 10 20 80 
viacelere.com
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