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Cartierul Giardino Bianco își propune să ofere o alternativă accesibilă celor cu gusturi rafinate 
care doresc să trăiască într-un mediu curat, departe de aglomerația orașului.

Concept și arhitectură

Acest cartier a luat naștere 
datorită clienților care ne-au 
solicitat o gamă de case 
calitativ superioare altor 
proiecte similare din Tunari.

Arhitectura modernă, cu forme 
perpendiculare și inserții 
decorative asigură un impact 
vizual greu de ignorat, în 
același timp oferind eleganță și 
rafinament.
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Puteți opta pentru gresie porțelanată sau 
mată furnizată de partenerii noștri sau din 
orice depozit de materiale. Plinta are buget 
separat iar montajul este inclus în preț.

Gresie, faianță și parchet

Materiale folosite
Există bugete prestabilite pentru fiecare tip de finisaj. Aceste 

bugete sunt permisive, oferind acces la o gamă largă de 
materiale de calitate superioară.

Am folosit profile marca Salamander, în 7 camere, 
de culoare gri, în ton cu fațada casei. Sticla este 

securizată și are o configurație de 4mm geam 
float + 16mm argon + 4 mm geam all-seasons.

Tâmplărie

Obiectele sanitare și aparatajul electric se 
pot configura de client, în limita unui buget 
destul de permisiv pentru a avea acces la 
materiale premium.

Obiecte sanitare
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Compartimentare
120mp utili | 3 dormitoare | 2 băi

Parter

1 2

Baia de serviciu
Aceasta este baia pe care o folosesc 
oaspeții, ea este destul de spațioasă pentru 
a acomoda o cabină de duș.

5

Camera tehnică
Spațiul acesta poate fi folosit fie ca spațiu 
de depozitare. Aici se va instala centrala, ce 
va ocupa unul dintre colțurile camerei.
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Dormitorul principal
Acest dormitor este cel mai mare dintre 
cele 3, el dispune și de un dressing dedicat 
dar și de lumină sporită.

1

Dormitoarele secundare
Cele două dormitoare sunt camere cu 
destinație variată. Ele pot fi folosite pentru 
copii, pentru oaspeți sau ca birouri.

2

Baia principală
Baia de la etaj este cea mai mare dintre 
cele două ale casei, ea fiind destul de 
spațioasă pentru a acomoda o cadă.

3

Hol principal
Prin holul principal se intră in casă, el oferă 
acces facil la bucătărie, living, baia de 
serviciu dar și la zona de noapte.
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Terasă
Terasa este deosebit de mare, acomodând 
cu ușurință o masă, un grătar și mobilier de 
grădină.
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Bucătărie
Accesul la bucătărie se face rapid, din holul 
cu intrarea. Aceasta este spațioasă și are 
acces direct la terasă.
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Etaj
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intrare
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Living
În living aveți spațiu destul pentru a vă 
desfășura activitățile de zi cu zi, el putând fi 
folosi și pe post de dining-room.
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Despre

Design interior

Tâmplărie

Pentru a vă bucura de un ambient special croit pentru stilul 
dumneavoastră de viață, vă oferim serviciul de design 

interior prin intermediul partenerului nostru, Jooca Studio.

Jooca Studio oferă servicii de design interior și project man-
agement complete și personalizate pentru stilul de viață al 
fiecărui client. Împreună cu designerii Jooca veți crea un 
interior pe care să îl puteți numi din suflet acasă.

Mod de lucru

Optând pentru varianta de design 
interior, beneficiați de un discount 
considerabil la serviciile de oferite de 
Jooca Studio.

Bugetele finisajelor standard se vor 
deduce din prețul final al finisajelor 
conform designului interior.

Aflați mai multe informații despre Jooca Studio și vedeți 
portofoliul lor complet vizitându-le site-ul:

www.joocastudio.ro
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plan parter

date tehnice
suprafața desfășurată: 190mp
suprafața utilă: 156mp
amprenta la sol: 90mp
alei și terase: 80mp
înălțime camere: 240cm

structura de rezistență
construcție pe ziduri portante, fier dimensionat conform proiectului, bare 
de 12mm grosime la fundație, stâlpi și centuri; etrieri de 10mm grosime; 
beton C350 cu certificat de calitate; cărămidă Wienerberger Porotherm 
ROBUST 25cm grosime la zidurile exterioare; cărămidă de 11,5cm grosime 
la pereții de compartimentare (interiori); șarpanta acoperișului din lemn 
de construcții; învelitoarea acoperișului de 0,5mm, Wetterbest. 

instalație electrică
2 panouri cu siguranțe automate și 
diferențiale, cabluri de 1,5mm grosime 
pentru iluminat și 2.5mm grosime pentru 
prize. circuite dedicate pentru 
consumatorii mari, terminale Phillips, 
cablu și mufe UTP în fiecare cameră.

performanțe energetice
pereții sunt izolați cu polistiren extrudat de 10cm grosime, EPS80; podul este izolat cu vată minerală de 20cm 
grosime; ferestrele sunt marca Gealan, model S8000 cu geam triplex și profile de 7 camere; clădirea are 
certificare energetică A+.

instalație sanitară
conducte din PVC ST4 de 
110mm grosime pentru 
evacuarea apei menajere. 
conducte PPR pentru 
distribuția de apă rece. 

instalație termică
distribuție agent termic prin 
calorifere de oțel sau încălzire 
în pardoseală. centrală Ariston 
dimensionată conform 
proiectului (24kW), conducte 
PE-X și distribuitoare Romstal.

plan etaj

www.giardinobianco.ro
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Plan de amplasament și prețuri

12 12
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119.000€Vila Amanda
120mp utili | 3 dormitoare | 2 băi | 215mp curte

2

129.000€

1

Vila Bella     
120mp utili | 3 dormitoare | 2 băi | 300mp curte

GARANȚIA CALITĂȚII

Calitatea construcțiilor noastre este garantată prin cei peste 5 ani de prezență pe piața din 

România a dezvoltatorului și certificatele de conformitate ale materialelor folosite.



Locație Transport

Ansamblul rezidențial Il Giardino Bianco se află în 
imediata apropiere a unei game largi de locații de 
interes public precum centre comerciale, facilități de 
sănătate și unități de învățământ, în special private.

Zona de birouri Pipera se află la mai puțin de 20 de 
minute distanță iar Piața Victoriei sau Piața Presei la 
aproximativ 30 de minute în condiții normale de 
trafic.

Comunitate

Tunari se bucură și de o conectivitate foarte 
bună la rețeaua națională de drumuri. Există 
acces rapid către Centura București, Autostrada 
3 și Drumul Național 1, precum și linii de 
transport public ce ajung direct în Capitală.

Aeroportul Henri Coandă este la doar câteva 
minute distanță iar în viitor se preconizează o 
linie de metrou ce va avea o stație la 2 minute 
distanță de ansamblul nostru, în Otopeni.

giardino bianco
RESIDENCE

Natură
Localitatea Tunari este înconjurată de câmpii vaste 
pe care puteți plimba patrupedul preferat sau o 
pădure unde puteți face jogging dimineața.

La mai puțin de 10 minute distanță se află lacurile de 
la Balotești și Moara Vlăsiei.

Acum o vreme un sat cu mai puțin de 3000 de 
locuitori, Tunari este astăzi localitatea cu cea 
mai mare rată de dezvoltare din jurul Capitalei.

Acest fapt se datorează afluxului mare de 
profesioniști în domeniul IT&C și aviație care au 
ales această localitate pentru a le deveni casă.

Vecinii dumneavoastră vor fi predominant 
persoane tinere, cu educație superioară, aflate 
într-un punct avansat al carierei lor.
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Locul unde eleganța, rafinamentul și luxul se 
îmbină cu noile tehnologii de eficiență 

energetică și cu designul modern.

Il Giardino Bianco Residence

rafinament

eleganță

siguranță

eficiență
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