Un nou model d’accés
a habitatges eficients
i sostenibles

ESPAIS I SOLUCIONS PER VIURE

Habitatges en entorns urbans, sostenibles
i eficients a un preu just.

Habitatges amb
classificació energètica

Un NOU MODEL en l’accés al d’habitatge
Un model que va més enllà d’un habitatge convencional, dirigit a satisfer les necessitats i sensibilitats de les
persones sota criteris de construcció ètica gràcies a noves fórmules de col·laboració que facilitin el finançament
inicial, els serveis i la gestió de l’espai.

HABITATGES EN ENTORNS
URBANS, SOSTENIBLES I
EFICIENTS A UN PREU JUST

PROJECTE PERSONALITZABLE I
TRANSPARENT ON EL BENEFICI
D’UN ÉS EL BENEFICI DE TOTS

NOVES FORMULES D’ACCÉS A
L’HABITATGE: COMPRA, LLOGUER
I PROPIETAT TEMPORAL

Els nostres PRINCIPIS
Sostenibilitat

Tota la nostra oferta es basa
en solucions sota alts criteris
de sostenibilitat i eficiència
energètica.

Transparencia

Col·laboració

Som transparents alhora de
mostrar els detalls tècnics i
economics del projecte. Un
model de construcció ètica

Una comunitat amb respecte
pel medi ambient i el desig de
col·laborar per desenvolupar
un entorn de vida millor.

Flexibilitat

Un habitatge de qualitat,
flexible i adaptable a
l’evolució de les necessitats
de les persones.

Avantatges d’un MODEL Win & Win
INCOVI vol desenvolupar relacions de col·laboració en què tots els participants
surtin beneficiats. Un cercle virtuós on tothom guanya.

CLIENT

UN
CERCLE
VIRTUÓS

ACCÈS A UN HABITATGE
EFICIENT, SOSTENIBLE I A UN
PREU JUST

INCOVI
ACTIVITAT SOSTENIBLE
I SATISFACCIÓ DEL CLIENT
AMB UN MARGE JUST

PROPIETARI
REVALORITZACIÓ I
RENDIBILITAT DELS
ACTIUS

ENTORN
PRESERVAR EL MEDI
AMBIENT I AFAVORIR EL
DESENVOLUPAMENT SOCIAL

Un HABITATGE eficient i sostenible a un preu just
ESTALVI
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Fins a un 85% en projectes de
rehabilitació energètica.

Fins a un 45% si s’utilitzen
sistemes de reutilització d’aigües

100% Reducció emissions CO2.
Habitatge zero emissions.

Estalvi de fins a 1.500 €/any en
projectes de rehabilitació energètica.

Autogeneració del
48% energia a la llar

Separació de residus
a la llar i reciclatge

RETORN
INVERSIÓ

Habitatge d’alta
eficiencia energètica

Emplaçament
cèntric i connectat

Les BASES dels habitatges eficients i sostenibles
Edificis 100% sostenibles i respectuosos amb el medi
Ús de materials respectuosos amb les persones i la natura
Edificis amb confort tèrmic natural sense consum d’energia
Edificis que generen energia a traves de fonts renovables
Edificis que reciclen el 100% dels seus residus
Edificis flexibles i adaptables a cada usuari
Garantia d’eficiència i optimització de l’ús de l’edifici
Sostenibilitat assequible, a l’abast de tothom

Model certificable
Segell de garantia

Procés de desenvolupament

Propietaris solars i edificis:
persones físiques, bancs,
corporacions i institucions

Viabilitat tècnica i econòmica abans de iniciar
l’execució del projecte. Venda anticipada del projecte

Procés participatiu
entre els integrants

PROJECTE
CONSTRUCTIU

Business Plan

Garanties de solvència
% anticipat + avals

EDIFICI

VIABILITAT
TÈCNICA I
ECONÒMICA

C. Execució

VENDA / DRET
DE SUPERFÍCIE

SOLAR

B. Viabilitat

AVANTPROJECTE

A. Identificació

Lliurament
dels ESPAIS per
VIURE
Gestió post projecte
Manager ECO8

Procés transparent: Propietat, inversors,
entitat bancària, proveïdors, clients, etc.

Reactiva el teu patrimoni!
Busquem propietaris que desitgin millorar i valoritzar
les seves propietats de forma eficient i respectuosa
amb el medi ambient.
Busquem persones que desitgin habitatges
respectuoses amb el medi ambient i altament eficients.

Vols més informació?
info@incovi.com

www.incovi.com
/espaisperviure

@espaisperviure
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