
Oferta de investitie - Cartier Prima

SPATII COMERCIALE
situate in imobile cu functiuni multiple

Romania, Bihor, Oradea

www.primacasa.ro



Prezentare

          Fondat în 2005, Cartier Prima este un 
dezvoltator imobiliar de vârf, activ în 
Oradea, ce se axează în principal pe 
construcţii rezidenţiale noi. Mulţumită unei 
echipe echilibrate de profesionişti locali, 
Cartier Prima aduce pe piaţă mii de unităţi 
locative noi, accesibile, de foarte bună 
calitate, precum şi spaţii comerciale pentru 
companii locale şi globale, participând 
astfel la dezvoltarea economică a regiunii.

Proiecte finalizate

1. Ansamblul Rezidential Prima Nufarul 

2. Bloc de locuinte Prima Rogerius
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    Ansamblul Rezidential Prima Nufarul 
Bloc A6
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Cartier Prima

LOCALIZARE

ORADEA



    Ansamblul Rezidential Prima Nufarul 
Scari de bloc 15
Total apartamente 1125
Nr familii in cartier 953
Nr persoane ce locuiesc efectiv 3500
Media de varsta 35 ani
Venit mediu/familie: 4000 ron

Potential extern:- locatarii din blocurile de pe strada Bumbacului, plus casele de pe strada Tigarilor, 
Seleusului
                          - autobuzul nr 12 ce stationeaza in fata cartierului la fiecare 30 min- 500 pers /zi
Prezentare proiect:

Complexul rezidential Prima reprezinta cel mai amplu proiect de locuinte din judetul Bihor. Situat in 
Oradea, zona Nufarul, la doar doua minute de zona de agrement Lotus, cu accesul extrem de facil 
dinspre trei puncte cheie ale orasului, acest ansamblu se bazeaza pe un concept arhitectural unitar, 
menit sa raspunda exigentelor, nevoilor omului modern si familiilor tinere la inceput de drum.
Cartierul cuprinde 15 scari de bloc, insumand 1125 de apartamente, din care un numar de  953 locuinte 
sunt  predate.

Cei care au cumparat deja sunt tineri, cu media de varsta pana in 35 ani, care lucreaza in domenii ca: 
soft, finante, juridic, medicina, comert... etc, cu pregatire medie/superioara si care aleg sa cumpere un 
apartament intr-un cartier nou in defavoarea unui apartament intr-un bloc construit anterior. Ca si 
medie, in cartierul Prima locuiesc peste 3500 de persoane, un potential urias pentru orice fel de 
activitate comerciala desfasurata in acest teritoriu.
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    Ansamblul Rezidential Prima Nufarul 
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        Cel mai nou bloc contruit in Cartier Prima Nufarul (A6), dispune la parter de 10 spatii 
comerciale compartimentate, cu posibilitate de recompartimentare cu aria totala construita de 
630 mp, spatii dedicate spre VANZARE/INCHIRIERE 
        Accesul la acest bloc se realizeaza atat din str. Constantin Noica, str. Tiglarilor, cat si din 
soseaua ce face legatura cu centura orasului-zona Metro.
        Spatiile comerciale sunt proiectate cu fatade avand vitraje mari din tamplarie Pvc,  inaltimea 
nivelului fiind de 2,7 m.
        Blocul A6 este situat in centrul cartierului, vizibil de la intrarea in complexul rezidential fiind 
inconjurat de spatii verzi si locuri de parcare destinate vizitatorilor.

Bloc A6



    Ansamblul Rezidential Prima Nufarul 
Bloc A6
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PARCARI DISPONIBILE
PENTRU ACHIZITIE

FATA SPATE

SPATII COMERCIALE

ACCESE
SPATII COMERCIALE
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    Ansamblul Rezidential Prima Nufarul 
Bloc A6

Acces principal

Plan actual spatii comerciale, cu posibilitate de reconfigurare.

A. C. = 444 mp A. C. = 285 mp 



www.primacasa.ro

    Ansamblul Rezidential Prima Nufarul 
Bloc A6

ZONA VERDE 
SI DE RECREERE

PARCARE DE
VIZITATORI
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Interioare finisate la cheie



Contact

Elisabeta Kemenes

Tehnic

tel.       +4 0729 039 608
e-mail: tehnic@primacasa.ro
site: www.primacasa.ro

Mulțumim!

In cazul in care oferta noastră prezintă interes 
sau doriti informatii suplimentare, 
vă rugăm să ne contactați.
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