
LA TEVA NOVA 
LLAR PER A 

UNA VIDA EN 
FAMÍLIA

Promou:

Granollers



Llars pensades  
per a tu i la teva família
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Per a INBISA, una promoció residencial cobra vida quan les persones l’habiten, per això el nostre objectiu és 
posar al teu abast espais de qualitat on viure i conviure, llars exclusives on gaudir i descansar adaptats als teus 
gustos i necessitats. 

Les nostres promocions busquen combinar disseny i qualitat a totes les seves cambres, dotar els habitatges de la 
màxima amplitud i lluminositat, oferir diferents tipologies per poder satisfer els gustos i les necessitats dels nostres 
clients i sempre en les millors ubicacions. A més, com que coneixem el valor de gaudir del temps lliure, posem a 
la teva disposició zones comunes adaptades a les preferències de cada membre de la família. INBISA, en el 
seu compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient, aposta por l’eficiència tot dotant els seus projectes d’una 
qualificació energètica.

INBISA no només t’ofereix l’exclusivitat i oportunitat de gaudir d’un nou habitatge amb totes les comoditats en 
un entorn privilegiat i únic, sinó que la nostra experiència des de 1995 et garanteix una inversió segura.

www.inbisa.com

Espais de qualitat, 
qualitat de vida



Residencial INBISA Granollers és una promoció d'habitatges 
d’obra nova en venda, ubicada junt al carrer de Narcís Monturiol  
i el Pavelló Municipal El Congost, al costat del centre de Granollers.   

La urbanització està situada en un àmbit totalment consolidat, a prop 
del centre urbà i excel·lentment comunicat amb la resta de la població, 
localitats limítrofes i Barcelona:

  tot allò que necessites
Un entorn amb 

Un entorn tranquil, totalment consolidat i proper a tot tipus 
d’equipaments i serveis (centres de salut, escoles, supermercats, 
parcs, zones esportives, etc.) on tindràs a la mà tot allò que 
necessites per iniciar una nova etapa a la teva vida juntament amb la 
teva família. 

Autobusos urbans  
i interurbans

Estació de tren de 
Granollers-Canovelles

Autovies i autopistes  
C-33, AP 7 y C-17 
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Una zona totalment consolidada amb tots 
els serveis i amb una excel·lent xarxa de 
comunicacions.

La construcció Residencial INBISA Granollers permetrà la regeneració 
urbanística del barri, ja que a la zona on s’ubicarà s’executarà una urbanització 
completa que consisteix en l’apertura de nous vials amb àrees per als vianants, 
passeigs amb arbres i zones verdes al seu entorn, i està prevista també una zona 
pública de jocs infantils.

Regeneració de l’entorn

  tot allò que necessites



173
habitatges de 2, 3 i 4 

dormitoris, i àtics i plantes 
baixes amb espectaculars 

terrasses
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Residencial INBISA Granollers s’adapta a les teves necessitats i t’ofereix 
una gran varietat de possibilitats i espais. Una promoció de 173 habitatges de 
2, 3 i 4 dormitoris dotats de terrassa, plantes baixes amb solàrium i àtics amb 
espectaculars terrasses, repartides en dos moderns edificis, totes amb plaça de 
garatge i traster. 
  
Residencial INBISA Granollers s’ha concebut pensant en la vida cap a 
l'exterior, en la comoditat i en el benestar de les persones que ho gaudiran. Amb 
altes qualitats constructives i importants aportacions en matèria d’aïllaments i 
eficiència energètica, el seu disseny innovador la converteix en una promoció 
exclusiva.

El projecte, que es completa amb diferents zones comunes, serà una referència 
al seu entorn.

Entra
en una nova etapa de la teva vida

173  habitatges 2, 3 i 4 dormitoris



Residencial INBISA Granollers compta amb atractives i cuidades zones comunes exclusives per a tu i els 
teus, de les que podreu gaudir sense necessitat de sortir de la urbanització.

Zones comunes dissenyades 
especialment per al goig i la 

seguretat de tota la família

i molt mésLlars

Garatges TrastersPiscina Zones verdes Zona d’esbarjo  
i jocs infantils
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vida nova
Quin tipus d’habitatge estàs buscant? Habitatge de 2, 3 
o 4 dormitoris? Àtic amb gran terrassa? Planta baixa amb 
solàrium? A Residencial INBISA Granollers trobaràs 
la llar que sempre has imaginat perquè comptem amb 
totes les tipologies, i totes amb terrassa i distribucions 
pensades per garantir el màxim aprofitament i lluminositat 
en cadascun dels espais. 

I si vols anar més lluny encara, consulta amb nosaltres i 
et mostrarem les diferents possibilitats de personalització 
per adaptar la teva nova llar als teus gustos i necessitats.

Casa nova,
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vida nova Superficie total des de 56 m2

(inclou superfície construïda tancada de l’habitatge. No inclou terrassa)

2
DORMITORIS



Superficie total des de 56 m2

(inclou superfície construïda tancada de l’habitatge. No inclou terrassa)

DORMITORIS 
PASSANT
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Superficie total des de 62 m2

(inclou superfície construïda tancada de l’habitatge. No inclou terrassa)

2
DORMITORIS
ÀTIC



DORMITORIS
PLANTA BAIXA Superficie total des de 79 m2

(inclou superfície construïda tancada de l’habitatge. No inclou terrassa)
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DORMITORIS   

Superficie total des de 84 m2

(inclou superfície construïda tancada de l’habitatge. No inclou terrassa)



DORMITORIS 
ÀTIC

Superficie total des de 84 m2

(inclou superfície construïda tancada de l’habitatge. No inclou terrassa)
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DORMITORIS
PLANTA BAIXA   

Superficie total des de 92 m2

(inclou superfície construïda tancada de l’habitatge. No inclou terrassa)



Detalls
que marquen la diferència

Residencial INBISA Granollers és disseny i qualitat, comoditat i confort. De les façanes fins als interiors, dels habitatges fins a les zones 
comunes, de la distribució d’espais fins als acabats, cada detall està meticulosament pensat per garantir la màxima qualitat, eficiència i 
sostenibilitat de la teva nova llar.  

A més, a INBISA apostem perquè puguis personalitzar el teu habitatge amb l’objectiu que s’adaptin el màxim possible als teus gustos i 
necessitats. Per això, des de Residencial INBISA Granollers et proporcionarem un assessorament personalitzat i t’oferirem una varietat 
de materials, diferents ambients i opcions per a les diferents cambres, perquè puguis gaudir de la teva llar tal i com ho havies somiat i des del 
primer dia.

* Qualificació energètica mínima prevista subjecta a validació de les autoritats competents.  

Qualitat i eficiència per a tu  
i el teu entorn
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Eficiència energètica i sostenibilitat

Residencial INBISA Granollers gaudirà d’una 
QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA ‘B’*, per a la qual és necessari 
un bon disseny i orientació, instal·lacions d’alt rendiment i un 
correcte aïllament de la façana i de la coberta. Aquests detalls 
garanteixen una reducció significativa en la demanda energètica 
i les emissions de CO2 de l’edifici (calefacció i aigua calenta 
sanitària).

Un dels factors més importants a l’hora de valorar la compra 
d’un habitatge és la seva qualificació energètica, ja que aquesta 
variable suposa un estalvi significatiu a la factura d’energia. Per 
això, Residencial INBISA Granollers compta amb un disseny 
modern i acurat, així com amb una adopció de materials d’alta 
qualitat que milloren l’aïllament i la qualitat de vida.



* La promotora es reserva el dret de modificar la documentació continguda en aquest document en aquells suposats tècnics, de subministrament o per exigència de normativa aplicable que tinguin el caràcter d’imprevisibles, tot això amb la 
conformitat de la Direcció Facultativa i sempre que siguin d'escassa entitat, ni suposin alteració de l’alteració del preu de venda. La situació del mobiliari, sanitaris i elements auxiliars es grafia de forma orientativa, així com el color i la textura 
dels materials utilitzats.

Promou:

934 238 979

Oficines de venda: 
c/ Girona, 8  

c/ María Palau, 6

www.inbisagranollers.com
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