Rodobens Urbanismo lançará a 2ª fase do loteamento fechado
Heimtal Park em Londrina
Após ter 100% dos lotes da 1ª fase vendidos, empresa lançará nova etapa de vendas
Londrina, maio de 2014 – A Rodobens Urbanismo, empresa controlada pela Rodobens

Negócios Imobiliários, lança no próximo sábado, dia 7 de junho, a segunda fase de vendas do
loteamento fechado Heimtal Park. O empreendimento, que teve a 1ª fase 100%
comercializada, foi projetado para oferecer qualidade de vida aos clientes que optam por
comprar um terreno para construir a casa do seu sonho, em um loteamento fechado com
infraestrutura completa de lazer e segurança.
O Heimtal Park tem lotes de 150 m² a 293 m², área de lazer completa com quadra recreativa e
de vôlei de areia, salão de festa, pista de caminhada, piscina adulto e infantil, playground e
quiosques com churrasqueira, além de portaria 24 horas. O lançamento contará com
condições comerciais especiais como financiamento direto com a construtora, pagamento em
até 180 meses e mensais a partir de R$499,00.
Segundo Amilton Nery Júnior, diretor de Marketing e Vendas da Rodobens Negócios
Imobiliários, o loteamento fechado propicia aos londrinenses uma oportunidade de adquirirem
um terreno, a condições competitivas de pagamento, para construir em um loteamento
fechado com infraestrutura de qualidade.
Os interessados podem obter mais informações no stand de vendas da Rodobens Urbanismo
localizado no Londrina Norte Shopping, acessar o hot site www.heimtalpark.com.br ou ligar
gratuitamente para a Central de Vendas: 0800 603 3100.
Sobre a Rodobens Negócios Imobiliários
Fundada há 22 anos, a Rodobens Negócios Imobiliários é uma das maiores incorporadoras e
construtoras do Brasil, com atuação em 52 cidades e 11 estados brasileiros. A Companhia tem
capital aberto desde 2007 e faz parte das Empresas Rodobens. O Grupo Rodobens está entre os
200 maiores do país e tem tradição de mais de 60 anos no mercado, com presença nos setores
automotivo, financeiro e imobiliário.
www.rodobensimoveis.com.br
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