
Sistem integrat smart home GEWISS,
o companie cu peste 50 de ani de experienţă în 
furnizarea de tehnologii pentru proiecte 
imobiliare, cu accent pe eficienţa energetică și 
ușurinţa în utilizare. Sistemele smart home din 
Parcului20 sunt configurate astfel încât să 
asigure control, securitate și economii ale 
consumului de energie.
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Smart home 
sistem integrat

Parchet laminat
trafic intens 8 mm

Uși premium
marca MARCOS MARTINEZ MINGUELA

Uși premium de exterior și de interior de la 
MARCOS MARTINEZ MINGUELA, certificate 
PEFC, certificat care atestă faptul că ușile sunt 
realizate din materiale provenite din păduri 
exploatate sustenabil, conform standardelor 
europene de protecţie a mediului. În plus, aceste 
uși poartă și sigiliul de calitate AITIM, pentru 
caracteristicile de izolare fonică și calitatea 
tehnică.

Parchet laminat trafic intens 8 mm TARKETT 
gama ELLADE 832 (disponibil în cinci nuanţe), 
cu rezistenţă mare la uzură și presare, deoarece 
corpurile de mobilier pot avea o greutate 
semnificativă. De asemenea, datorită celor patru 
straturi care-i conferă o densitate mare, fermitate 
și durabilitate, parchetul are o rezistenţă la 
impact sporită și stabilitate termică ridicată.

De la proiectare și până la managementul șantierului, echipa Cordia a acordat o atenţie deosebită fiecărui 
detaliu.

Alegerea materialelor de construcție și a finisajelor a reprezentat una dintre cele mai 
importante etape în dezvoltarea proiectului.

Am anticipat nevoia de personalizare, astfel că vă propunem trei pachete diferite de finisaje, standard și 
premium, care pot fi discutate separat cu echipa noastră de vânzări. Între timp, iată care sunt dotările 
apartamentelor Parcului20:

Materiale de construcție și finisaje



4.

Sistem de încălzire în pardoseală REHAU, ce 
asigură o distribuire uniformă a căldurii și un 
consum de energie redus faţă de sistemele 
convenţionale. În plus, prin eliminarea 
caloriferelor veţi beneficia de spaţiu suplimentar 
în fiecare cameră, pe care să-l valorificaţi așa cum 
doriţi.

Sistem de încălzire
în pardoseală

5. Ceramică de calitate
marca STN CERÁMICA

Ceramică STN CERÁMICA, disponibilă în trei 
variante, cu texturi și nuanţe diferite. STN 
CERÁMICA este un producător de plăci 
ceramice prezent în peste 120 de ţări, 
recunoscut pentru calitatea și designul 
produselor realizate prin printare digitală Styljet, 
care poate replica cu acurateţe aspectul 
lemnului, pietrei, travertinului sau al marmurei.

6. Obiecte sanitare
marca Kludi

Obiecte sanitare Kludi recomandate de Delta 
Studio Design pentru calitate, design, 
funcţionalitate și durabilitate. Acestea au fost 
alese de către specialiștii noștri pentru 
integrarea optimă în designul băii, pentru 
utilizarea confortabilă și pentru eficientizarea 
consumului de apă.

7. Tâmplărie PVC
6 camere antracit 

Tâmplărie PVC 6 camere gri antracit 
SALAMANDER BLU EVOLUTION 82, sticlă Saint 
Gobain tripan, cu accent pe eficienţa termică și 
durata de viaţă de 50 de ani. Sistemul de 
garnituri multiple oferă protecţie fonică și 
termică, iar suprafaţa cu structură de mare 
densitate conferă tâmplăriei rezistenţă sporită la 
intemperii și ușurinţă în curăţare.



În Parcului20 veţi regăsi parcări supraterane și subterane, amenajate la cele mai înalte standarde de 
siguranţă, semnalizate corespunzător prin indicatoare și marcaje. Clienţii Parcului20 pot opta și 
pentru boxe, în care pot fi depozitate biciclete, anvelope, ski-uri sau alte obiecte de mari dimensiuni.

Am cooptat în echipa de proiectare biroul de arhitectură peisagistică Poteca Studio, responsabil pentru unele 
dintre cele mai apreciate amenajări peisagistice private din București. În filmul de prezentare al proiectului veţi 
observa detalii din grădina interioară de peste 3.000 mp, unde veţi regăsi zone de relaxare, zona yoga, zona de 
exerciţii calistenice și multă vegetaţie. Considerăm grădinile interioare ca o dotare standard pentru un proiect 
premium și am ales să investim bugete semnificative în concept și implementare, pentru a crea un mini parc 
privat pentru comunitate.

Securitatea este o prioritate în complexul rezidențial Parcului20, astfel că spațiile 
comune sunt dotate cu sisteme de supraveghere video.

Vă invităm să vizitaţi biroul nostru de vânzări, unde veţi primi informaţii despre toate detaliile proiectului într-o 
manieră interactivă cu filme, randări, planuri, simulări și mostre de materiale. Biroul nostru de vânzări este ca un 
mood board al Parcului20, astfel că veţi intra în atmosfera proiectului încă de la prima vizită. 

Vă așteptăm cu drag!  
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