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dirigido a young professionals. Com tipologias de T0 a T1, os
empreendimentos caracterizam-se por disporem de uma área
de coliving, promovendo o encontro e a partilha entre residentes, e uma proposta de mobilidade verde: cada apartamento
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disporá de uma bicicleta elétrica, com ponto de carregamento
dedicado no edifício.
O CITIFLAT Centro® é a primeira edição deste programa de
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CITIFLAT® é um novo produto imobiliário da Level Constellation,

empreendimentos, no centro de Lisboa.
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CITIFLAT® is a new real estate product from Level Constellation,
dedicated to young professionals. With typologies going from

A Level Constellation é uma sociedade de direito português fundada em 2014 por um grupo

T0 to T1, all these products will offer a coliving area, promoting

de investidores chineses. O propósito da sociedade é a realização de investimentos interna-

proximity and share culture between residents. Mobility will

cionais, investimentos no sector imobiliário em Portugal e a promoção e venda de produtos

be a must, having all the CITIFLAT® residential units offering

imobiliários na China e em Portugal.

an electric bike, with private charger spot.

A sociedade encontra-se a desenvolver quatro projectos em Lisboa: o OURO GRAND, o off

CITIFLAT Centro® is the flagship of this product, at Lisbon

Liberdade, o CITIFLAT e o CLASSICA.

city centre

®

A Level Constellation pretende afirmar-se como uma sociedade de referência no sector onde
opera em Portugal e internacionalmente.
Level Constellation was founded in 2014 by a group of Chinese investors. The main purposes
of the company are international investments, real estate investments in Portugal and real
estate promotion and sales in China and Portugal.
The company is developing four projects in Lisbon: OURO GRAND, off Liberdade, CITIFLAT®
and CLASSICA.
Level Constellation pretends to be a reference in the real estate market, in Portugal and worlwide.
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Lisboa quite natural
Mais do que apartamentos, um estado
de espírito: jovem, inovador, descontraído
e saudável. Espaços T1 e T2 onde o conforto
acolhe as soluções mais confortáveis
e ecológicas. O primeiro edifício de Lisboa
em linha com a nova mobilidade, com
carregadores elétricos para automóveis
e bicicletas – contando estas com um elevador
especial. Uma comunidade vibrante está
a nascer no Citi Flat; venha fazer parte dela.
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