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Începe un nou capitol din viața ta alături de HILS Splai, locul unde spațiile generoase, apartamentele cu grădini și 

priveliștile liniștitoare îndeamnă la o viață mai relaxată.

HILS Splai cuprinde 111 unități locative proiectate în mai multe variante de compartimentare: studiouri, studiouri cu 

grădină, apartamente cu 2 și 3 camere, apartamente cu 2 și 3 camere cu grădină, completate de un loc de joacă pentru 

copii și spații verzi pentru recreere.

ZONE VERZI TRANSPORT PARCARE SHOPPING ȘCOLI ȘI
GRĂDINIPȚE



M Anghel Saligny

Un proiect amplasat strategic la marginea freamătului continuu din 

București, dar în același timp aproape de centrul orașului.

Situat pe Cheiul Dâmboviței 22, noul ansamblu rezidențial se bucură de o 

locație confortabilă, aflându-se în proximitatea principalelor zone de interes, 

precum Auchan Vitan, Decathlon Pallady, Jumbo Pallady, World Class Titan, 

Centrul Sportiv Apollo dar și numeroase școli și grădinițe.

Aflat în apropierea mai multor centre comerciale (Sun Plaza, Mall Vitan și 

Park Lake) și în vecinătatea uneia dintre cele mai puternice zone de 

dezvoltare din București, zona Pallady, HILS Splai te aduce într-o zonă 

departe de stresul cotidian, dar te ține conectat la dinamica orașului, oferind 

acces facil la cele mai importante puncte de interes.

Fiecare aspect care întregește experiența 

HILS Splai este menit să ofere noilor 

locatari un nou stil de viață.
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Începe un nou capitol din viața ta 
alături de HILS Splai.

Studio 2

Suprafață utilă totală

60,58 m2

Apartament
 2 camere 2C

Suprafață utilă totală

67,71 m2

Apartament
 2 camere 2D

Suprafață utilă totală

67,38 m2

Apartamente 
2 camere 2G

Suprafață utilă totală

73,01 m2

Apartament 
2 camere H

Suprafață utilă totală

73,86 m2

Apartament
3 camere 3A’

Suprafață utilă totală

86,37 m2

TIPURI APARTAMENTE

Sunt disponibile la vânzare 142 de locuri de parcare terane. Prețul unui loc de parcare este unic: 5.900 EUR + TVA.

Proiectul rezidențial HILS Splai cuprinde 111 apartamente, împărțite în mai multe variante de compartimentare.



Cameră de zi
23,72m2

Bucătărie
10,67m2

Baie
4,76m2

Hol
7,93m2

Balcon
13,50m2

Studio tip 2

 

de la 61.000 euro
+ TVA

Suprafață construită

Suprafață utilă

Suprafață balcon

Suprafață utilă totală

56,27 m2

47,08 m2

13,50 m2

60,58 m2

Prețurile nu conțin TVA. Se aplică TVA 5% în condițiile legii. Fiecare 
apartament este prevăzut cu un loc de parcare teran, prețul acestuia 
este de 5.900 € + TVA. Pentru oferta completă de apartamente, inclusiv 
pentru alte variante ale acestui tip de apartament, accesați site-ul 
www.hils.ro/splai



Apartament 2 camere tip 2C

 

de la 66.000 euro
+ TVA

Cameră de zi + 
loc de luat masa

19,91m2

Bucătărie 8,70m2

Baie
4,50m2

Dormitor
12,08m2

Hol
6,93m2

Balcon
8,63 m2

Balcon
6,96 m2

Prețurile nu conțin TVA. Se aplică TVA 5% în condițiile legii. Fiecare 
apartament este prevăzut cu un loc de parcare teran, prețul acestuia 
este de 5.900 € + TVA. Pentru oferta completă de apartamente, inclusiv 
pentru alte variante ale acestui tip de apartament, accesați site-ul 
www.hils.ro/splai

Suprafață construită

Suprafață utilă

Suprafață balcon 1/2

Suprafață utilă totală

63,48 m2

52,12 m2

8,63 m2 / 6,96 m2

67,71 m2



Cameră de zi
+ loc de luat masa

20,18m2

Bucătărie
9,35 m2

Dormitor
12,71m2

Baie
4,86m2

Hol
6,83m2

Balcon
13,45 m2

Apartament 2 camere tip 2D

 

de la 67.500 euro
+ TVA

Prețurile nu conțin TVA. Se aplică TVA 5% în condițiile legii. Fiecare 
apartament este prevăzut cu un loc de parcare teran, prețul acestuia 
este de 5.900 € + TVA. Pentru oferta completă de apartamente, inclusiv 
pentru alte variante ale acestui tip de apartament, accesați site-ul 
www.hils.ro/splai

Suprafață construită

Suprafață utilă

Suprafață balcon

Suprafață utilă totală

64,88 m2

53,93 m2

13,45 m2

67,38 m2



Cameră de zi +
Loc de luat masa

18,88m2 Dormitor
16,82m2

Bucătărie
10,08m2

Hol
9,62m2

Baie
4,76m2

Depozitare
4,35m2

Balcon
8,50 m2

Apartament 2 camere tip 2G

 

de la 79.000 euro
+ TVA

 

Prețurile nu conțin TVA. Se aplică TVA 5% în condițiile legii. Fiecare 
apartament este prevăzut cu un loc de parcare teran, prețul acestuia 
este de 5.900 € + TVA. Pentru oferta completă de apartamente, inclusiv 
pentru alte variante ale acestui tip de apartament, accesați site-ul 
www.hils.ro/splai

Suprafață construită

Suprafață utilă

Suprafață balcon

Suprafață utilă totală

76,19 m2

64,51 m2

8,50 m2

73,01 m2



Cameră de zi +
loc de luat masa

18,73 m2

Balcon
8,50 m2

Dormitor
18,38 m2

Bucătărie
10,08 m2

B
aie

4,76m
2

Hol
10,66 m2
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Apartament 2 camere tip 2H

 

de la 80.000 euro
+ TVA

Prețurile nu conțin TVA. Se aplică TVA 5% în condițiile legii. Fiecare 
apartament este prevăzut cu un loc de parcare teran, prețul acestuia 
este de 5.900 € + TVA. Pentru oferta completă de apartamente, inclusiv 
pentru alte variante ale acestui tip de apartament, accesați site-ul 
www.hils.ro/splai

Suprafață construită

Suprafață utilă

Suprafață balcon

Suprafață utilă totală

78,29 m2

65,36 m2

8,50 m2

73,86 m2



Cameră de zi +
Loc de luat masa

20,53m2

Bucătărie
9,91m2

Dormitor
13,55 m2

Dormitor
17,22 m2

Hol
9,33m2

Baie
4,00m2

Baie
4,13m2

Balcon
8,58 m2

Apartament 3 camere tip 3A

 

de la 91.000 euro
+ TVA

 

Prețurile nu conțin TVA. Se aplică TVA 5% în condițiile legii. Fiecare 
apartament este prevăzut cu un loc de parcare teran, prețul acestuia 
este de 5.900 € + TVA. Pentru oferta completă de apartamente, inclusiv 
pentru alte variante ale acestui tip de apartament, accesați site-ul 
www.hils.ro/splai

Suprafață construită

Suprafață utilă

Suprafață balcon

Suprafață utilă totală

92,92 m2

78,67 m2

8,58 m2

87,25 m2



 

HILS Pallady (Septembrie 2022)

Dezvoltatorul imobiliar HILS a devenit un reper al 

profesionalismului, cu o echipă ce are peste 17 ani de 

experiență pe piața imobiliară din România, creând un 

nou standard de confort și eleganță.

Acțiunea imobiliară a dezvoltatorului a fost puternic 

remarcată prin realizarea proiectului HILS Pallady. În 

prezent, continuă prin demararea proiectelor HILS 

Brauner și HILS Splai.

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 unitați 

construite în București.

DESPRE

DEZVOLTATORHILS Brauner (Septembrie 2022)

HILS Brauner (Septembrie 2022)HILS Pallady (Septembrie 2022)



 

PROIECTANT

MARKETING ȘI CONSULTANȚĂ

www.arcadiaeng.com

digitalpartners.ro

Proiecte: HILS Pallady și HILS Brauner 

www.hils.ro/pallady

www.hils.ro/brauner

Parteneri Finisaje
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