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Citeşti acest pliant pentru că îţi place Braşovul, fie din 

cauză că te-ai plimbat pe străduţele înguste ale 

acestuia, fie din cauză că ai citit despre el şi despre 

dezvoltarea pe care o are.

Braşov este un oraş industrial dinamic care se dezvoltă 

în inima României. Acum mult timp, orașul făcea parte 

din Imperiul Habsburgic, ceea ce a determinat 

dezvoltarea culturală și economică a acestuia până în 

prezent.

Vremurile s-au schimbat, însă nu foarte mult, astfel 

încât la ora actuală multe companii mijlocii din țările 

vorbitoare de limbă germană și-au deschis deja 

reprezentanțele în regiune. Companiile sunt atrase de 

costurile reduse ale forței de muncă, precum și de 

prezența unui personal motivat și calificat.

În plus, factori precum un nivel înalt de viață, ecologie, 

asistență medicală de calitate și educație, o viață 

culturală bogată vorbesc în favoarea regiunii.

Cand a fost aleasa locatia, am fost foarte atenti sa 

avem un loc verde si liber de aglomeratie, dar in acelasi 

timp intr-o pozitie logistica favorabila. Am gasit-o in 

cartierul Noua. 

Suntem atat de multumiti de aceasta zona pentru ca 

exista in primul rand multa natura, multa verdeata. 

Am ales aceasta zona pentru ca pe o raza de maxim 1 

kilometru avem la dispozitie gradinite, scoli, dar si 

spatii comerciale si parcuri. Totul este exact acolo unde 

trebuie, oferindu-ţi timp să te ocupi de ceea ce cu 

adevărat contează: să trăieşti. 
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TIMPUL ARE O ALTĂ VALOARE
LA KRONTOWERS

AI ÎNTREBĂRI? ÎȚI STĂM LA DISPOZIȚIE

CONTACT@KRONTOWERS.RO

SOLUȚIA NOASTRĂ: SIMPLU, RAPID, EFICIENT!

PRIMA
RATĂ

URMĂTOARELE
72 RATE

ULTIMA
RATĂ

9,900 € 350 € 18,000 € 

Suntem încă în putere. Dar ce vom face atunci când nu 

vom mai fi? Ce facem până atunci pentru părinţii 

noştri? Suntem plecaţi care încotro, dar gândul ne 

zboară tot la ai noştri. 

Krontowers s-a gândit la toate acestea şi îţi pune la 

dispoziţie odată cu achiziţia unui imobil eficient din 

punct de vedere energetic şi servicii adiacente menite 

să vină în sprijinul părinţilor şi al celor mai în vârstă. 

De la simple cumpărături şi terminând cu servicii 

medicale 24 de ore, 7 zile pe săptămână, suntem 

singurii de pe piaţa braşoveană care venim cu astfel de 

servicii. Pentru că înţelegem să facem imobiliare altfel, 

mai cu cap, mai cu suflet!

Krontowers este cu siguranta unul dintre cele mai 

ambitioase proiecte imobiliare din Brasov. Ansamblul 

rezidential cuprinde 6 blocuri cu total 285 

apartamente, ca. 24.000 m2 spatii utile in 

apartamente, spatii comerciale, spatii verzi cu locuri de 

joaca, parcari sub- si supraterane. Primele 2 blocuri 

urmează să fie date în primire în 2019.

Fie că gândești această achiziție pentru tine sau ca 

investiție, Krontowers este pregătit să îți ofere soluția 

perfectă. Astfel, dacă gândești locuința ta ca investiție, 

suntem pregătiți să îți oferim servicii de property 

management adaptate nevoilor tale. 

Iar dacă îți dorești apartamentul doar pentru tine, 

atunci și mai bine: investiția inițială și costurile 

generale sunt optime.

+40 752 756 756
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