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U N L L O C I D E A L
A M B L E S M I L L O R S
C O M U N I C A C I O N S

S A N T

A N D R E U

EL PLAER DE VIURE-HI

D E

Sant Andreu de Llavaneres està situat a la comarca del Maresme, a la
vora de la costa mediterrània. A només 34 kilòmetres de Barcelona i
a 6 km de Mataró, hi trobem aquest municipi amb el mar a l’est i un
parc natural a l’oest.
Si t’agrada la platja podràs sentir la brisa del mar mentre et banyes a
les seves càlides aigües; i, si prefereixes la muntanya, podràs respirar
l’aire fresc i pur de la serralada litoral.
Viure aquí és gaudir tot l’any d’un clima excepcional.

L L AV A N E R E S

Un lloc amb història
Al nucli urbà hi podem contemplar més de 30 magnifiques
masies, que formen un valuós patrimoni arquitectònic de
Llavaneres: Can Catà, Can Amat, Can Trias i Can Cornell en
són un exemple.
A més, la màgia del municipi està representada pel Torrent
de “les Bruixes” que recorda el llegendari pas de les bruixes
pel Maresme.

Amb els 5 sentits
A Sant Andreu de Llavaneres hi conviu una societat
turística i residencial durant tot l’any.
El clima mediterrani, la cultura, les tradicions, la
gastronomia i les comunicacions el converteixen en un
lloc per somiar. A més, el municipi té infraestructures
esportives de primer nivell: El Port Esportiu Port
Balís, el Club de Golf Llavaneres i el Club Esportiu, el
més eficient i sostenible de la zona.
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La Perla verda
El pèsol està tan arrelat a la comarca del Maresme que
s’hi duen a terme nombroses activitats i esdeveniments
durant tot l’any per posar en valor aquest producte, com
per exemple la Mostra Gastronòmica i la Festa del Pèsol.
Un altre producte estrella és la coca dolça coneguda amb
el nom de “Coca de Llavaneres”, amb forma aplanada
molt tendra i feta de crema i pinyons.

U B I C A C I Ó
Célere Els Ametllers està situat a un lloc excepcional. Es
troba a la comarca del Maresme, província de Barcelona, al
nord-oest del municipi de Sant Andreu de Llavaneres.
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Punt d’interès

Renfe

La promoció està situada en un entorn privilegiat, envoltat de
mar i muntanya. La costa del Maresme destaca per la dolçor
del seu clima i per tenir un dels pobles més agradables de la
zona.

Zona esportiva

Célere Els Ametllers compta amb tot tipus de comunicacions,
a mig camí entre el nucli urbà i el port marítim, on es troba
un dels clubs més exclusius de Barcelona: el Club de Golf de
Llavaneres.

Farmàcia

Si el que voleu és gaudir del mar i d’una àmplia varietat
d’esports nàutics, el millor és el port esportiu de Port Balís.
La seva ubicació permet disposar d’una gran varietat de
serveis: des d’escoles com Maristes Valldemia, Cor de
Maria i l’Escola Universitària Tecno Campus de Mataró; fins al
centre comercial Mataró Parc amb un ampli ventall de botigues i
restaurants. Tot això a només 5 minuts.

Educació

Centre mèdic

I a menys de 30 minuts del centre de Barcelona.
Célere Els Ametllers són cases que omplen de vida.
Platja

Supermercat

Camp de golf

C A S E S
L A

Q U E I N N O V E N
T E V A V I D A

Célere Els Ametllers és una urbanització privada
amb àmplies zones verdes perfectament integrada a
l’entorn natural. T’oferim 86 habitatges distribuïts en 2
magnífics edificis amb habitatges de 2, 3 i 4 habitacions, on
destacaríem les plantes baixes i àtics tipus dúplex amb
àmplies terrasses.
Casa teva complirà amb tots els requisits de
seguretat i qualitat per a que gaudeixis d’un habitatge
que t’ofereix tranquil·litat en una urbanització amb àmplies
zones comunitàries com: la zona de lleure i l’esportiva per
a que puguis optimitzar al màxim el teu temps lliure sense
necessitat de sortir de casa.
Hem tingut cura fins al més mínim detall de l’habitatge
aconseguint un equilibri entre l’eficiència energètica i la
sostenibilitat.
Aquest conjunt residencial té una Qualificació Energètica
A, el que suposa un estalvi energètic i econòmic per a que
puguis viure la teva vida d’una manera còmoda i fàcil.
Célere Els Ametllers són cases fetes per a tu.
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U N

E S P A I P E R
G A U D I R

Les zones comunitàries són una de
les nostres prioritats quan concebem
qualsevol de les nostres promocions.
Són espais amplis, molt atractius i amb
gran varietat de serveis, cosa que les
converteix en úniques i especials.
Són espais únics pensats per a tu, per
a oferir-te grans avantatges que et faran
la vida més fàcil, tranquil·la i autònoma.
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PISCINES

PARC INFANTIL

SALA SOCIAL-GOURMET

PISTA DE PÀDEL

SALA DE JOCS PER A NENS

GIMNÀS

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. A més, disposa d’un carril de
natació per als més esportistes.

El parc infantil ajudarà que els més petits de
casa visquin moments únics amb els amics o
veïns, amb la seguretat i comoditat de tenir
la diversió a la comunitat. Tot això sumat a la
tranquil·litat de saber que estàs al costat de
casa.

La sala social-gourmet és una zona
dissenyada i equipada perquè
gaudeixis
de moments especials, amb una decoració
elegant que li aporta una imatge moderna i,
sobretot, confortable. Un espai inoblidable on
gaudir de trobades socials i familiars.

Una de les característiques fonamentals de
la urbanització és l’existència d’una pista de
pàdel, cosa que en facilita la pràctica diària.
Un lloc ideal on poder fer esport a l’aire lliure, i
organitzar classes i tornejos per a que tota la
família pugui gaudir d’una activitat tan
saludable i recomanable.

Els més petits podran jugar en un entorn
tematitzat, dissenyat i preparat especialment
per a ells. Comptaràs amb la seguretat i la
satisfacció de saber que els teus fills creixen en
un espai perfecte per al seu desenvolupament.

Mantenir-se en forma i portar una vida
saludable ara serà més fàcil que mai. Aquest
espai està totalment equipat i dissenyat per a
que desenvolupis la teva activitat física amb
totes les comoditats possibles. Gaudeix del
teu entrenament sense sortir de la comunitat.

P L À N O L

T I P U S

S U P E R F Í C I E Ú T I L D E L’ H A B I TAT G E

H A B I T A C I O N S

- 66,00m2

QUADRE DE SUPERFÍCIES

18

2

P L À N O L

T I P U S

3

H A B I T A C I O N S

S U P E R F Í C I E Ú T I L D E L’ H A B I TAT G E - 7 8 , 0 0 m 2

QUADRE DE SUPERFÍCIES

Hall 						
Distribuïdor 						
Sala d’estar 			
Cuina 					
Habitació principal 					
Habitació 2 						
Bany principal 					
Bany 2 						
Terrassa 						

3,59m2
3,93m2
22,44m2
8,20m2
11,55m2
8,48m2
4,61m2
3,84m2
7,79m2

Hall 						
Sala d’estar 				
Cuina						
Habitació principal				
Habitació 2						
Habitació 3					
Bany principal 					
Bany 2 						
Terrassa 						

Superfície útil de l’habitatge: 				
Superfície útil de terrassa:				
Superfície const. d’habitatge c.c.: 			

66,00m2
7,00m2
90,00m2

Superfície útil de l’habitatge: 				
Superfície útil de terrassa:				
Superfície const. d’habitatge c.c.: 		

7,39m2
22,29m2
8,25m2
13,22m2
8,47m2
10,28m2
5,35m2
3,71m2
8,82m2
78,00m2
8,00m2
108,00m2
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P L À N O L

T I P U S

4

H A B I T A C I O N S

S U P E R F Í C I E Ú T I L D E L’ H A B I TAT G E - 1 2 1 , 0 0 m 2

QUADRE DE SUPERFÍCIES
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Hall 						
Distribuïdor					
Sala d’estar 			
Cuina 					
Habitació principal 			
Habitació 2 					
Habitació 3					
Habitació 4						
Bany principal 				
Bany 2						
Bany 3						
Terrassa 					
Superfície útil de l’habitatge:		
Superfície útil de terrassa: 			
Superfície const. d’habitatge c.c.: 			

4,20m2
9,49m2
31,52m2
9,43m2
16,99m2
15,16m2
13,33m2
10,60m2
4,04m2
3,48m2
3,75m2
23,61m2
121,00m2
23,00m2
168,00m2
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Vía Célere crea espais que s’adapten a les teves necessitats.
Creem edificis de baix consum, altament aïllats i estancs a l’ambient
exterior. Construïm habitatges amb tecnologia d’última generació,
desenvolupada per a l’ús diari amb comoditat.
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Q U A L I F I C A C I Ó
E N E R G È T I C A A
Aquesta qualificació es tradueix en un estalvi energètic estimat del 90% i, en
conseqüència, en un important estalvi econòmic, prenent com a referència un
habitatge amb qualificació energètica F.
L’edifici té Qualificació Energètica A, 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).
L’estalvi estimat, sumant-t’hi la despesa energètica de gas i electricitat anual, podria ser de
fins a 900€*.

*Càlcul estimat de l’estalvi energètic d’un habitatge de 95m2 útils amb qualificació A respecte a un
habitatge de referència amb qualificació F, d’acord amb la “Qualificació de l’eficiència energètica
dels edificis” publicada per l’IDAE i el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme el juliol de 2015; i altra
normativa que la complementa i/o podria substituir-la. ** Estalvi mínim garantit en consum d’aigua
calenta sanitària (ACS) al conjunt de l’edifici, tenint en compte la seva localització i els valors mínims
d’ocupació segons la norma vigent aplicable.
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Ventilació dels habitatges de doble flux amb recuperació de calor
Ventilació controlada de l’habitatge, no cal obrir les finestres per a que es ventili.
Ventilació contínua de l’habitatge a través de l’extracció conduïda des dels
banys i la cuina i impulsió conduïda des d’habitacions i menjador.

Energia aerotèrmica per calefacció, refrigeració i aigua
calenta sanitària

Recuperació de calor de l’aire d’extracció.
Introducció de l’aire exterior preescalfat i filtrat a l’hivern i free-cooling a l’estiu.

Els habitatges disposen d’un sistema amb bomba de calor
aerotèrmica de producció individual, per poder cobrir la
demanda de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària (ACS).
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És una energia renovable i neta, que arriba a produir un 25%
menys d’emissions de CO2 que un sistema alimentat per gas
natural, i un 50% menys que un sistema de gasoil.

Millora de l’aïllament acústic a l’habitatge ja que no cal mantenir les finestres
obertes per a una correcta ventilació.
Evita l’acumulació d’olors i gasos tòxics, així com l’aparició de floridures i
condensacions a l’interior de l’habitatge.
Evita les molestes corrents d’aire a l’interior de l’habitatge.

Rendiments molt elevats, al poder extreure fins al 75% de
la seva energia de l’aire, i només el 25% de l’electricitat.
Obtenció d’estalvi econòmic en la factura energètica en
comparació amb els sistemes convencionals (gas, electricitat).
Obtenció d’estalvi econòmic
subministrament de gas.

al

no

disposar

de

Reducció de les despeses de manteniment, a
l’haver-hi només un equip per a la producció de calefacció,
refrigeració i ACS.

Façana ventilada
Millor aïllament tèrmic, que s’obté mitjançant la millora de l’envoltant tèrmic:
duplicant l’aïllament de la façana, millorant el de la coberta i separació de les
zones comunitàries, així com la fusteria; i incorporant-t’hi vidres baixos emissius.
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El projecte té un equipament comunitari que inclou una piscina d’adults, gimnàs, pista de pàdel, sala social-gourmet i
pàrquing de bicicletes. També té un parc infantil i una sala de jocs, on els més petits podran gaudir en un entorn protegit. A
la sala social-gourmet, sala infantil i gimnàs hi ha wifi.

V I U R E
é s
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g a u d i r
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a m b

C É L E R E

e s t i l

p r o p i

E L S

A M E T L L E R S

El residencial estarà dotat amb un sistema de bústies intel·ligents, que permetrà als veïns rebre productes i serveis a
domicili, sense haver de ser a casa. Consisteix en uns armariets electrònics multiusuari a les zones comunitàries del residencial,
gestionats a través d’una aplicació mòbil.
La urbanització compta amb un espai cardioprotegit, que consisteix en la instal·lació d’un desfibril·lador extern de Cardio
Guard Systems per a poder utilitzar en cas què es produeixi una emergència cardíaca.

27

Viure en una casa Vía Célere és viure amb un estil de vida propi. Ens diferenciem en la manera
de concebre els nostres habitatges i en tots els serveis que posem a disposició dels nostres
clients.

Personalització
Els nostres clients són el més important per nosaltres i sabem que no hi ha un client igual que
un altre. Per això, volem correspondre-hi oferint un Programa de Personalització*, amb diferents
opcions que permeten triar d’acord amb els gustos i necessitats individuals.
Tot un món de possibilitats i propostes que permetran dissenyar un entorn amb el qual cada
client se sentirà plenament identificat des del primer dia, escollint entre diversos materials,
colors i textures que oferim per a parets, terres, armaris i cuina.
*Els terminis estan subjectes als terminis d’obra.

Visita Virtual
Vía Célere ofereix una manera diferent de visualitzar la vostra nova llar: podreu veure l’exterior
de l’edifici, les zones comunitàries i l’entorn des de qualsevol angle o l’interior dels nostres
habitatges d’una manera molt interactiva, amb els materials i acabats escollits.

Oficina i Pis Pilot Experiencial
Qui visita les nostres oficines viu una experiència incomparable. Volem que el client vegi com
serà la seva futura llar a través d’experiències sensorials, que s’allunyen del model tradicional de
venda sobre plànol; en definitiva: despertar emocions i sensacions a través dels sentits.
Els nostres pisos pilot s’allunyen del concepte tradicional: els equipem amb vida, amb tots els
detalls que ajudin a imaginar com seria el dia a dia a la futura casa.

Interiorisme
Posem al servei dels nostres clients un expert interiorista, perquè converteixi casa teva en l’espai de la teva vida: un lloc
especial, on gaudir de moments inoblidables i construir records únics.
Mitjançant aquest servei, sense cost addicional, es pot realitzar qualsevol consulta al nostre decorador, que aportarà tota la
seva visió i experiència d’acord amb les últimes tendències.

Descomptes
A Vía Célere volem facilitar-vos l’arribada a la nova llar i demostrar el nostre compromís amb el nou client. Per això, et
posem en contacte amb proveïdors de diferents productes i serveis amb interessants descomptes, per viure aquest canvi
amb total comoditat.

Venda consultiva
El canvi d’entorn econòmic ens fa reflexionar cap a una perspectiva diferent de model de venda.
En l’era de la informació, on en un sol clic tenim un ampli ventall d’opcions sense sortir de casa, cal diferenciar-se i tornar al
model de venda personalitzada, on el comercial juga un rol d’assessor i no de venedor.
El més important és ESCOLTAR al client, conèixer les seves circumstàncies i detectar les necessitats reals que manifesta, per
a poder oferir així un producte que encaixi amb les seves expectatives.
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A Vía Célere creiem que la responsabilitat social ha de tenir
un paper prioritari en el sector immobiliari, i ha de ser l’eina
que canalitzi el compromís del sector per la transparència,
l’excel·lència i la sostenibilitat.
Entenem la responsabilitat social com a estratègia integrada
en la nostra empresa, que ens permeti convertir-nos en un
motor de canvi i generar valor per a tots els nostres grups
d’interès i per a la societat en general.
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Ens recolzem en el nostre compromís amb la innovació per
a promoure una construcció més sostenible, implicar-nos
en aquelles prioritats socials relacionades amb l’edificació i
servir de model ètic i de bones pràctiques dins del sector.
Les nostres activitats estan orientades a progressar en
l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible,
per la qual cosa col·laborem amb altres entitats, promovent
projectes i iniciatives que responguin a temes socials actuals
i a les expectatives de les futures generacions.
L’altra gran àrea d’activitat de responsabilitat social es
du a terme a través de la Fundació Vía Célere, en àmbits
d’educació, ocupació i acció social.

Q U I

S O M

Vía Célere és una empresa immobiliària especialitzada en el
desenvolupament, inversió i gestió d’activitats residencials.
Gràcies al seu innovador model de negoci i equip de professionals,
Vía Célere és avui una de les empreses de referència en el nou
entorn i cicle immobiliari.
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Des de la seva fundació l’any 2007, Vía Célere ja ha entregat més
de 2.300 habitatges, tot demostrant una sòlida experiència en la
posada en funcionament, desenvolupament i entrega de
promocions residencials d’alta qualitat a tota la geografia
espanyola.
L’empresa aposta per la innovació i sostenibilitat com a pilars
fonamentals dels seus projectes, alhora que mostra el seu
compromís permanent amb la satisfacció dels seus clients,
accionistes i amb el desenvolupament professional dels seus prop
de 200 treballadors.
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Av. Sant Andreu de Llavaneres, 80
08392 • Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona)
900 10 20 80 viacelere.com

Avís legal: Projecte en fase de precomercialització per a identificació de potencials compradors. El promotor ajustarà la seva actuació i contractació al què disposa la Llei 38/1999, i altra normativa que la complementi i/o substitueixi. De conformitat amb el que s’exposa anteriorment, en
el moment de la signatura dels corresponents contractes de compravenda entregarà les garanties legalment exigibles. Document elaborat a partir del Projecte bàsic de l’edifici. Pot haver-hi modificacions per exigències tècniques, ajustant-se, en tot cas, al Projecte d’Execució. La ubicació
dels aparells sanitaris i mobiliari de cuina podrà ser modificada per motius tècnics. Mobiliari i elements de decoració / vegetació no inclosos. Suggeriment de decoració, en cas de ser inclosa, 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 està a la vostra disposició a les nostres oficines.

