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Apartamentele dispun de finisaje și dotări de o calitate superioară, menite să asigure gradul de confort în propria locuință. 

Începând cu ferestrele cu geam de 24 mm, ușile de intrare și cele de interior, plăcile ceramice premium, parchetul laminat 

de 8 mm și obiectele sanitare, toate vor contribui substanțial la starea de bine de acasă. Fiecare bloc este prevăzut cu câte 

două lifturi, iar pentru siguranța comunității noastre, fiecare apartament beneficiază de un sistem cu videointerfon.

HILS Brauner Apartments este cel mai nou ansamblu rezidențial din sectorul 3 al Capitalei. Situate la doar 700 de metri 

de stația de metrou Nicolae Teclu și vis-à-vis de o zona comercială aflată în continuă dezvoltare, cele 8 blocuri care 

formează complexul HILS Brauner Apartments devin parte a noului pol de dezvoltare a Bucureștiului.

Povestea HILS merge mai departe
Descoperă HILS Brauner Apartments
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M Nicolae Teclu

Autostrada Soarelui

Dezvoltatorul imobiliar HILS își extinde aria și lansează cel mai nou proiect 

de apartamente în Sectorul 3, HILS Brauner Apartments.

Situat pe Strada Victor Brauner, ansamblul rezidențial HILS Brauner 

Apartments se bucură de o locație foarte avantajoasă.

În proximitatea zonelor de interes, noul proiect oferă accesul la mai multe 

tipuri de magazine, acoperind diverse zone de interes – mobilă și bricolaj: 

IKEA, Leroy Merlin, Dedeman, XXXLutz; supermarket-uri precum Metro, 

Auchan, Kaufland și Lidl; magazine de articole sportive și jucării: Decathlon 

și Jumbo.

Ansamblul rezidențial Hils Brauner Apartments este bine deservit de 

facilități precum stația de metrou Nicolae Teclu, aflată la doar 700 de metri 

de complex, dar și de linii de tramvai și autobuz (19, respectiv 103, 246).

Ansamblul rezidențial
HILS Brauner Apartments se bucură de 
o locație foarte avantajoasă.M Anghel Saligny
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Viitorul tău apartament este
mai aproape de tine ca oricând.

Studio B
Suprafață utilă totală 

42,11 m2

Garsonieră 1C
Suprafață utilă totală 

40,52 m2

Apartament
 2 camere 2B

Suprafață utilă totală 

50,75 m2

Apartamente 
2 camere 3B

Suprafață utilă totală 

52,84 m2

Apartament 
3 camere 4B

Suprafață utilă totală 

62,94 m2

Apartament
3 camere 5B

Suprafață utilă totală 

79,76 m2

TIPURI APARTAMENTE

Fiecare apartament este prevăzut cu un loc de parcare teran sau în parcarea supraetajată, prețul acestuia poate varia în funcție de locație.

Ansamblul rezidențial HILS Brauner Apartments este format din 8 blocuri, totalizând 1.336 apartamente, împărțite în mai 

multe variante de compartimentare. 



Cameră de zi
20,96m2

Bucătărie
5,05m2 Baie

4,54m2

Balcon
9,97m2

Garsonieră tip 1C

 

de la 48.500 euro
+ TVA

Suprafață construită

Suprafață balcon

Suprafață construită totală

Suprafață utilă totală

37,87 m2

9,97 m2

47,84 m2

40,52 m2

Prețurile nu conțin TVA. Se aplică TVA 5% în condițiile legii. Fiecare 
apartament este prevăzut cu un loc de parcare teran sau în parcarea 
supraetajată, prețul acestuia poate varia în funcție de locație. Pentru 
oferta completă de apartamente, inclusiv pentru alte variante ale 
acestui tip de apartament, accesați site-ul www.hils.ro/brauner



Studio tip B

 

de la 52.000 euro
+ TVA

Suprafață construită

Suprafață balcon

Suprafață construită totală

Suprafață utilă totală

42,93 m2

6,92 m2

49,85 m2

42,11 m2

Cameră de zi
24,85m2

Bucătărie
5,48m2

Baie
4,86m2

Balcon
6,92 m2

Prețurile nu conțin TVA. Se aplică TVA 5% în condițiile legii. Fiecare 
apartament este prevăzut cu un loc de parcare teran sau în parcarea 
supraetajată, prețul acestuia poate varia în funcție de locație. Pentru 
oferta completă de apartamente, inclusiv pentru alte variante ale 
acestui tip de apartament, accesați site-ul www.hils.ro/brauner



Cameră de zi + Bucătărie
26,82m2

Baie
4,79m2

Balcon
6,44 m2

Dormitor
12,70m2

Apartament 2 camere tip 2B

 

de la 62.000 euro
+ TVA

Suprafață construită

Suprafață balcon

Suprafață construită totală

Suprafață utilă totală

53,05 m2

6,44 m2

59,49 m2

50,75 m2

Prețurile nu conțin TVA. Se aplică TVA 5% în condițiile legii. Fiecare 
apartament este prevăzut cu un loc de parcare teran sau în parcarea 
supraetajată, prețul acestuia poate varia în funcție de locație. Pentru 
oferta completă de apartamente, inclusiv pentru alte variante ale 
acestui tip de apartament, accesați site-ul www.hils.ro/brauner



Cameră de zi
21,36m2

Bucătărie
5,63 m2 Dormitor

13,59m2

Baie
4,70m2

Balcon
7,56 m2

Apartament 2 camere tip 3B

 

de la 65.500 euro
+ TVA

Suprafață construită

Suprafață balcon

Suprafață construită totală

Suprafață utilă totală

56.88 m2

7,56 m2

64,44 m2

52,84 m2

Prețurile nu conțin TVA. Se aplică TVA 5% în condițiile legii. Fiecare 
apartament este prevăzut cu un loc de parcare teran sau în parcarea 
supraetajată, prețul acestuia poate varia în funcție de locație. Pentru 
oferta completă de apartamente, inclusiv pentru alte variante ale 
acestui tip de apartament, accesați site-ul www.hils.ro/brauner



Cameră de zi + Bucătărie
30,57m2

Dormitor
12,00m2

Birou
8,62m2

Baie
4,96m2

Balcon
6,79 m2

Apartament 3 camere tip 4B

 

de la 77.000 euro
+ TVA

Suprafață construită

Suprafață balcon

Suprafață construită totală

Suprafață utilă totală

67,80 m2

6,79 m2

74,59 m2

62,94 m2

 

Prețurile nu conțin TVA. Se aplică TVA 5% în condițiile legii. Fiecare 
apartament este prevăzut cu un loc de parcare teran sau în parcarea 
supraetajată, prețul acestuia poate varia în funcție de locație. Pentru 
oferta completă de apartamente, inclusiv pentru alte variante ale 
acestui tip de apartament, accesați site-ul www.hils.ro/brauner



Cameră de zi
25,47m2

Dormitor
12,19m2 Dormitor

15,87m2

Bucătărie
8,54m2

Baie
3,67m2

Grup Sanitar
4,02m2

Balcon
10,00m2

Apartament 3 camere tip 5B

 

de la 96.000 euro
+ TVA

Suprafață construită

Suprafață balcon

Suprafață construită totală

Suprafață utilă totală

86,63 m2

10,00 m2

96,63 m2

79,76 m2

Prețurile nu conțin TVA. Se aplică TVA 5% în condițiile legii. Fiecare 
apartament este prevăzut cu un loc de parcare teran sau în parcarea 
supraetajată, prețul acestuia poate varia în funcție de locație. Pentru 
oferta completă de apartamente, inclusiv pentru alte variante ale 
acestui tip de apartament, accesați site-ul www.hils.ro/brauner



 

Palladium Residence 2  (proiect finalizat)

Palladium Residence 1 (proiect finalizat)HILS Pallady Apartments (August 2021)

HILS Pallady Apartments (August 2021)

Dezvoltatorul imobiliar HILS, prin acționarul Jacob 

Gardens și prin echipa de management, a devenit un 

reper al profesionalismului cu peste 17 ani de experiență 

pe piața imobiliară din România, creând un nou standard 

de confort și eleganță în România.

Acțiunea imobiliară a dezvoltatorului a fost puternic 

remarcată prin realizarea proiectului HILS Pallady 

Apartments. În prezent, continuă prin demararea 

proiectelor HILS Brauner Apartments si HILS Splaiul 

Unirii.

Design și construcții moderne, apartamente foarte bine 

compartimentate, prețuri accesibile și amplasare 

avantajoasă față de mijloacele de transport. Acestea sunt 

doar o parte din avantajele celor peste 6.500 de unități 

construite în București.

Printre cele mai de succes proiecte se numără 

ansamblurile de apartamente Palladium Residence, 

proiect care în 2017 a luat locul 1 în Topul celor mai bune 

ansambluri rezidențiale din București, realizat de revista 

Capital, Palladium Residence 2, precum și proiectul Trend 

Residence – un ansamblu de case și apartamente.

DEZVOLTATOR



 

PROIECTANTPARTENERI FINISAJE

CONSTRUCTOR

MARKETING ȘI CONSULTANȚĂ

JACOB GARDENS 

www.arcadiaeng.com

digitalpartners.ro

Dezvoltator: Palladium 1, Palladium 2 și

HILS Pallady Apartments

www.apartamentepallady.ro

www.hils.ro/pallady
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