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ALTERRA HOMES som un equip de professionals avalats per una tra jectòria empresarial de més de vint 

anys que ens apassiona l'arquitectura contemporània, inclusiva i  minimalista que treballem dia a dia 

creant espais per viure. 

Seleccionem les millors ubicacions per als nostres projectes cuidant al detall el disseny i singularitat 

dels residencials que construïm amb una gestió integral i exclusiva d’inici a final  basada en el nostre 

compromís per l’excel·lència.

Seguim principis de sostenibilitat creant espais amb materials de primera qualitat, prioritzant per 

davant de tot el confort i el benestar dels nostres clients. 

Aportem valor a l’estètica dels nostres habitatges amb acabats i detalls personalitzats a tots els espais, 

aplicant en tot moment les tècniques més innovadores i apostant per la tecnologia  Smart Homes.

Per ALTERRA HOMES, innovació, sostenibilitat, confort, salut i eficiència energètica són objectius priori-

taris en tots els projectes, fonamentant els nostres exclusius residencials en factors de benestar. 

I el més important, sabem que hi ha decisions que marquen tota una vida o almenys en gran part. Et 

trobes davant la oportunitat de decidir on viuràs durant els pròxims anys, on compartiràs els teus grans 

moments amb la teva família i les persones estimes. Et volem conèixer per dissenyar junts la teva llar.

BENVINGUT a ALTERRA HOMES



Situat en una de les millors zones de Terrassa, l'exclusiu projecte residencial PRIME TRANSVERSAL 

marca tendències i et permet viure a un pas del centre en un barri tranquil a prop de tots els 

serveis i molt ben comunicat.

Una Llar per gaudir espais confortables i un entorn més agradable i saludable en un residencial 

de tan sols 15 habitatges Prime, àtics dúplex amb gran terrassa accessible des de la sala d’es-

tar-menjador i plantes baixes amb terrassa-jardí, de 1-2-3 dormitoris, 1-2 banys i com a mínim 

amb una àmplia plaça de garatge. 

Ens adaptem al teu estil de vida dissenyant espais que s'a justen a totes les teves necessitats en 

una aposta per l'arquitectura inclusiva i minimalista, amb una combinació a la perfecció de ma-

terials i acabats de primeres qualitats per als que hem seleccionat col•leccions d'Alta Gamma de 

destacades firmes com PORCELANOSA Grupo. Tenint cura de tu al detall, el programa de perso-

nalització d'acabats està a la teva disposició per complir totes les teves aspiracions i comoditats. 

PRIME TRANSVERSAL



Smart Homes amb domòtica i tecnologia d'última generació connectada al teu telèfon mòbil de 

forma tàctil i fàcil d'utilitzar per reforçar la teva seguretat, gaudir del màxim confort i garantir la 

màxima eficiència energètica, el benestar al teu abast dins i fora de casa teva. 

La teva Llar incorpora un sistema de ventilació sostenible i intel·ligent respectuós amb el medi 

ambient aportant qualitat a l'aire que respires dins la teva llar, eliminant així la presència de multitud 

de contaminants perjudicials per a la teva salut.

Per ALTERRA HOMES, innovació, sostenibilitat, confort, salut i eficiència energètica són objectius prio-

ritaris en tots els projectes fonamentant els nostres exclusius residencials en factors de benestar. TRANSVERSAL



FES VOLAR LA TEVA IMAGINACIÓ

PRIME TRANSVERSAL, volem fer realitat els teus somnis 

i que la teva nova llar s’adapti als teus gustos, necessi-

tats i estil de vida.

Cada casa és única perquè cada client és únic, per 

aquest motiu el nostre equip d’arquitectes i interioristes 

han elaborat exclusives propostes d’acabats d’entre 

una selecció de materials de gran qualitat i disseny 

d’avantguarda que et permeten combinar al teu gust 

paviments, alicatats i mobles de cuina sense cost addi-

cional.

Fem de la teva llar la teva essència sota criteris bio-

climàtics que busquen minimitzar la demanda energè-

tica a partir d’un bon ús d’aïllaments tèrmics, amb 

sistemes d’aprofitament d’energies i mínimes emis-

sions.

Un disseny personalitzat per a cada nou projecte de 

vida, amb totes les comoditats i una alta qualificació 

energètica aportant benestar i salut al teu futur.

ALTERRA HOMES, Living Homes



VIURE A TERRASSA

Terrassa té tot allò que necessites, pròxima al Parc Natural de Sant 

Llorenç, amb un pulmó natural com el Parc de Vallparadís i unes 

excel.lents comunicacions.

Amb una consolidada i històrica activitat industrial, manté encara l’en-

cant dels antics vapors, amb un centre ple de carrers de vianants amb 

gran activitat comercial, el Mercat de la Independència d’arquitectura 

modernista i una Plaça Vella presidida per la Catedral del Sant Esperit. 

Antiga vila medieval i ciutat universitària que acull cada any nouvin-

guts d’arreu, que gaudeixen entre d’altres, d’activitats culturals tan 

importants com la Fira Modernista, el Festival de Jazz i la visita a la 

Masia Freixa.  

PRIME TRANSVERSAL al carrer Transversal 109-113, situat al terrassenc 

barri del Torrent d’en Pere Parres, gaudeix d’una ubicació privilegiada 

a pocs minuts caminant del centre de la ciutat, de les estacions de 

Renfe i Ferrocarrils Centre, del Centre d’Atenció Primària Rambla, cen-

tres escolars, instituts de secundaria, així com centres esportius i el 

Club Natació Terrassa. 
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