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CUM AM ÎNCEPUT

UNDE SUNTEM ACUM

Ampornit în 1994 cu o activitate redusă de prestări
servicii în construcții.
În primii ani am desfășurat proiecte demică
anvergură, bazate pe activitatăți cum ar fi: prepararea
betoanelor, transport tehnologic, execuție de
prefabricate. Începând cu 1997 portofoliul de servicii
s-a diversificat, incluzând transport de agregate,
lucrări de terasamente, preparare și transport de
betoane, execuție elemente prefabricate, execuție
instalații termice, electrice, de gaze, sanitare, instalații
de ridicat, curenți slabi și lucrări speciale cum ar fi
termo și hidroizolații, decupări betoane cu scule
diamantate și confecțiimetalice. Din 1998 am
demarat și activități de prestări servicii pentru terți și
au apărut și primele contracte în cadrul cărora
General Construct a avut calitatea de antreprenor
general.

Portofoliul actual, mult diversificat, împreună cu
vizibilitatea din ultimii ani din topurile de specialitate
naționale, dar și prezența în domeniul construcțiilor
dinGermania, ne-au conferit un loc bine definit pe
piață. Pentru viitor, susținem tendința de concentrare
a construcțiilor pe sustenabilitate și eficientizarea
costurilor și dorim să ne bucurăm de rezultatemai
elocvente decât până în prezent.
Timp de 26 de ani de la înființarea companiei, am
continuat să ne preocupăm de îmbunătățirea
managementului activității și de a obține celemai
bune rezultate pentru beneficiari, colaboratori și
angajați.
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P R E Z E N TA R E

General Construct își desfășoară
activitatea în domeniul construcțiilor din
1994, atât pe plan autohton, cât și la nivel
internațional prin intermediul sucursalei
dinHilden,Germania. Sediul central se
află în municipiul Suceava, România, iar
profilul este structurat pe activităţi de
construcţii şi instalaţii în construcţii.
Pentru ducerea la îndeplinire a
obiectivelor propuse ne bazămpe
următoarele valori:

Calitate garantată - de la înființare,
scopul companiei General Construct a
fost și este creșterea calității serviciilor.
Acest lucru este posibil printr-un
management performant, care are
permanent în vedere satisfacerea
beneficiarilor

Abordare profesională - fiecare contract
în parte este analizat de profesioniștii
noștri. Compania s-a dezvoltat prin grija
pentru beneficiar, considerată centrul
activității, pentru care personalizează
fiecare serviciu și produs în parte

Un colectiv capabil - echipa noastră
asigură fiecărei lucrări contractate
coordonarea eficientă a resurselor.
Scopul final este îndeplinirea tuturor
sarcinilor și finalizarea proiectului, în
termenele și bugetele alocate
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Nominalizare din partea ORDINULUI
ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA primită în
urma restaurării Mănăstirii Probota
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S E R V I C I I
O FE R I TE

Construcții civile, industriale, social-
culturale
De la spitale, laboratoaremedicale
moderne și până la sedii de firmă, avem în
spate experiența necesară, precum si
personalul și tehnologia care să vă ajute
să vă îndepliniți obiectivele.

Locuințe colective și individuale
Executăm cu succes lucrări de construire
a locuințelor colective (blocuri) sau
individuale (case sau ansambluri de
locuințe). Echipele noastre de
profesioniști sunt flexibile, creative și se
adaptează la natura locului demuncă și la
nevoile beneficiarului.

Dezvoltări șimodernizări de drumuri,
străzi, platforme
Suntem familiarizați cu provocarea de a
construi la calitate înaltă, concentrându-
ne pe asigurarea programului și bugetului
fiecărei sarcini.

Restaurare și consolidaremonumente
istorice
Gestionăm toate aspectele procesului de
construcție, astfel încât beneficiarii să iși
poată continua programul cu deranj
minim.

Instalații termice, sanitare, apă-canal,
de ventilație, de aer condiționat
Oferim servicii de calitate din partea
instalatorilor autorizati ANRE, garantând
atât manopera cât și produsele folosite
pentru lucrări.

Instalații electrice, branșamente,
tablouri de automatizare
Orice ține demonatarea instalațiilor
electrice intră în aria de activitate a
echipei noastre de electricieni
profesioniști.

Sisteme și instalații de limitare și
stingere incendii
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I N D I C A TO R I
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de salariați

Profit net,
milioane RON
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I S TO R I C U L
F I R M E I

De la înființarea companiei ne-
am extins nivelul de expertiză
prin intermediul proiectelor
executate.Am acceptat noile
provocări apărute în domeniul
construcțiilor, trecând peste
toate obstacolele apărute de-
a lungul timpului și suntem
convinși că putem aduce un
aport semnificativ asupra
societății simai departe.

Mai jos găsiți o prezentare
cronologică a evenimentelor
și proiectelor pe care le
considerăm reprezentative,
de la înființarea firmei și până
în prezent:

1994
Înființare firmă
Obiectiv de activitate: prestări servicii în
construcții. Activități: preparare betoane,
execuție elemente prefabricate

1997
Începe separarea activității
Acționarii separă activitățile din grupul de
firme S.C.Muha S.R.L. și S.C.General
Construct S.R.L.

2000
Separare completă
Are loc separarea completă a grupului de
firme, precum șimodificarea
acționariatului

2002
Primul șantier înGermania
Încep lucrările pe șantierul
Schwanstrasse din Düsseldorf, prima
lucrare coordonată de sucursala din
Germania

2007-03
Finalizarea primului hotel
Se finalizează hotelulGerald din Rădăuți

2008-03
Lucraremajoră de infrastructură și
suprastructură
Se finalizează ElanHouse, execuție
infrastructură și suprastructură bloc de
locuințe D+P+6E+M

2009-02
Execuția primei stații de betoane
Se finalizează execuția stației de betoane
de la Lețcani, județul Iași

2009-11
Lucrare importantă de reparații terase
Se respectă condițiile de calitate și
termenele la lucrarea de reparații capitale
terase Spital Județean Suceava “Sfântul
Ioan celNou”
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2015-08
Reabilitarea Cetății de Scaun a Sucevei
Se finalizează lucrările de reabilitare a
Cetății de Scaun a Sucevei și a zonei de
protecție a acesteia

2015-11
Restaurare Mănăstirea Putna
Se finalizează restaurarea, modernizarea
și conservarea patrimoniului cultural
național și a infrastructurii conexe la
Mănăstirea Putna

2015-12
Mănăstirea Răchitoasa
Se finalizează lucrările de consolidare-
restaurare și punere în valoare la
ansamblulMănăstirea Răchitoasa

2016-02
Depozitul ecologic Moara
Se finalizează lucrările la depozitul
ecologic Moara, jud. Suceava

2016-03
Consolidare la Muzeul de Istorie Suceava
Se finalizează lucrările la obiectivul “O
clădire de patrimoniu –Muzeu pentru
Mileniul III Suceava”

2017-02
Sediul Arhiepiscopiei Sucevei și
Rădăuților
Se finalizează lucrările de reconstruire
clădiri la Sediul Arhiepiscopiei Sucevei și
Rădăuților

2017-11
Clădire trapeză și chilii la Mănăstirea
Sihăstria Putnei
Se finalizează lucrările la clădire trapeză și
chilii la Mănăstirea Sihăstria Putnei

2018-01
Construire complex educațional - Colegiul
"Sfântul Ioan celNou de la Suceava"
Se finalizează lucrările la complex
educațional - Colegiul "Sfântul Ioan cel
Nou de la Suceava"

2018-03
Sediu administrativ ACET Suceava
Se finalizează lucrările la sediu
administrativ ACET Suceava

2010-03
Primul centru de dializă
Se finalizează centrul de dializă Fresenius
din Suceava

2010-07
Construirea primei fabrici de apeminerale

Se finalizează fabrica de apeminerale
Carpathian Springs, de la Panaci

2011-06
Prima parcare subterană
Are loc reabilitarea zonei centrale a
municipiului Suceava prin creare parcaje
subterane, reabilitare pietonală și stradală

2011-10
Primul magazin Lidl din Suceava
Se finalizează execuțiamagazinului Lidl
din Șcheia, str.Humorului nr. 1

2012-03
Restaurare la Mănăstirea Dragomirna
Se finalizează lucrările de restaurare și
conservare a patrimoniului cultural și
modernizarea infrastructurii conexe la
Mănăstirea Dragomirna, jud. Suceava

2013-01
Reparații fațade Spital judetean
Se finalizează lucrările de reparații
capitale ale fațadelor Spitalului județean
Suceava “Sfântul Ioan celNou”

2014-07
Stație de biogazMoara
Se finalizează execuția stației de biogaz
din satulHorodnicenii Mici, comuna
Moara, jud. Suceava

2015-04
Centru de agrement Lidana
Se finalizează construirea centrului de
agrement Lidana din localitatea Molid,
comuna Vama, jud. Suceava

2015-05
Centrala de cogenerare pe biogaz
Se finalizează lucrările de construcții la
rosu pentru obiectivul Centrala electrică
de cogenerare pe biogaz din comuna
Moara, județul Suceava
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2018-06
Centru CulturalMitropolit Iacob
Putneanul
Se finalizează lucrările la centrul Cultural
Mitropolit Iacob Putneanul

2019-03
Construire SpitalMunicipal Fălticeni
Se finalizează lucrările de contrucție la
spitalulMunicipal Fălticeni

2019-09
Consolidarea, restaurarea și conservarea
Bisericii "Pogorârea Sfântului Duh" -
Mănăstirea Dragomirna, Județul Suceava
Se finalizează lucrările de restaurare la
Mănăstirea Dragomirna

2019-09
Consolidarea, restaurarea și conservarea
Bisericii "Sfinții Enoh, Ilie și Ioan Teologul"
-Mănăstirea Dragomirna, Județul
Suceava
Se finalizează lucrările de restaurare la
Mănăstirea Dragomirna

2020-03
Proiectare și execuție lucrări de
modernizare/renovare cămin cultural
Pârhăuți
Se finalizează lucrările la camin cultural
Pârhăuți

2020-08
Proiectare și execuție lucrări de
restaurare la Mănăstirea Bogdana
Se finalizează lucrările de execuție la
Mănăstirea Bogdana

2020-09
Proiectare și execuție lucrări de
construcții și restaurare Mănăstirea
Probota
Se finalizează lucrările de execuție la
Mănăstirea Probota

2020-10
Proiectare și execuție Muzeul lemnului
Câmpulung Moldovenesc
Se finalizează lucrările de execuție la
Muzeul lemnului Câmpulung
Moldovenesc
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C E R T I F I C Ă R I Ș I
A U TO R I Z A Ț I I

General Construct dispune de specialiști cu o îndelungată experiență atestată în anii de
activitate.
Alegând să lucrăm cumateriale de o înaltă calitate și beneficiind de o înaltă calificare a
personalului nostru, asigurămplanurilor dumneavoastră garanția calității lucrărilor.

certificare sistem demanagementul
calității SR EN ISO 9001:2015

CERTIFICĂRI

certificare sistem demanagement al
mediului SR EN ISO 14001:2015

certificare sistem demanagement al
sănătății și securității ocupationale SR
OHSAS 18001:2008

AUTORIZAȚII

autorizație ISU - instalare și întreținere
sisteme de limitare și stingere a
incendiilor
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L U C R Ă R I
Î N R O M Â N I A

General Construct a realizat în calitate de
antreprenor general construcții civile,
industriale și de artă atât în țară, cât și în
străinătate.

De asemenea, a participat la realizarea de
lucrări social-edilitare și industriale de
mare complexitate. Experiența acumulată
permite abordarea oricărei soluții

constructive, cum ar fi: structurile
monolite din beton armat, structurile
prefabricate sau construcțiimetalice.

Analizând activitatea companiei din ultimii
ani, putem enumera o parte din lucrările
pe care le-am executat sau la care am
participat și pe care le considerăm
reprezentative:

1 2

RESTAURARE CONSERVARE
PATRIMONIU CULTURAL LA
MĂNĂSTIREA BOGDANA
Beneficiar: Mănăstirea
Bogdana, oraș Rădăuți
Proiectant: S.C. Polarh Design
S.R.L.
Antreprenor general: S.C.
General Construct S.R.L.
Suceava

REABILITARE ȘI
MODERNIZARE MUZEU ARTA
LEMNULUI CIMPULUNG
MOLDOVENESC
Beneficiar: Municipiul Cimpulung
Moldovenesc
Proiectant: S.C. SIGM –HOME
PROJECTS S.R.L.
Antreprenor general: S.C.
General Construct S.R.L. Suceava



6

3 4

5

RESTAURAREA
PATRIMONIULUI CULTURAL
LA MĂNĂSTIREA PROBOTA
Beneficiar: Mănăstirea
Probota
Proiectant: S.C. POLARH
DESIGN S.R.L.
Antreprenor general: S.C.
General Construct S.R.L.
Suceava

REVITALIZARE SPATIU PUBLIC
URBAN DIN MUNICIPIUL
SUCEAVA
Beneficiar: UAT Municipiul
Suceava
Proiectant: S.C. AGHEMIR
COMPANY S.R.L. București
Antreprenor general: S.C.General
Construct S.R.L. Suceava

EXTINDERE PRIN
SUPRAETAJARE CORPURI
SPITAL MUNICIPAL RĂDĂUȚI
Beneficiar: UAT Municipiul
Rădăuți
Proiectant: S.C. TDD CONCEPT
STUDIO S.R.L.
Antreprenor general: S.C.
General Construct S.R.L.
Suceava

BAZIN DIDACTIC SCOLAR
MUNICIPIUL RĂDĂUȚI
Beneficiar: UATmunicipiul
Rădăuți
Proiectant: S.C. TECON S.R.L.
Antreprenor general: S.C.
General Construct S.R.L.
Suceava
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7 8

9

MUZEU PENTRU MILENIUL III
SUCEAVA
Beneficiar: Consiliul Județean
prin ComplexulMuzeal „
Bucovina”
Proiectant: S.C.GROSSMANN
ENGINEERING S.R.L. Bucureşti
cu S.C. A.G.D. S.R.L. Suceava
Antreprenor general: S.C.
General Construct S.R.L.
Suceava

REABILITAREA CETĂȚII DE
SCAUN A SUCEVEI
Beneficiar: Consiliul Județean
Suceava
Proiectant: S.C. RELIANS
CORP S.R.L. București
Antreprenor general: S.C.
General Construct S.R.L.
Suceava

REABILITARE ȘI
MODERNIZARE CĂMIN
CULTURAL PĂRHĂUȚI,
TODIREȘTI
Beneficiar: Comuna Todirești
Proiectant: S.C.MATEO-
ACORD S.R.L.
Antreprenor general: S.C.
General Construct S.R.L.
Suceava

BLOC DE LOCUINȚE ÎN IASI,
STR.AUREL VLAICU NR.54
Beneficiar: S.C. AMW
Imobiliare S.R.L. Suceava
Proiectant: S.C. Arhigraph
S.R.L.
Antreprenor general: S.C.
General Construct S.R.L.
Suceava
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General Construct a implementat și
menține un sistem demanagement
integrat calitate - mediu - SSO, care
acoperă toate procesele, activitățile,
produsele și serviciile noastre, în
conformitate cu cerințele standardelor de
management al calității (SR EN ISO
9001:2015), demediu (SR EN ISO
14001:2015) și de sănătate și securitate
ocupațională (SR OHSAS 18001:2008).

Prin preocupările și activitățile sale
curente, conducerea firmei urmărește
crearea unui cadru adecvat de echilibrare
a interesului economic cu cel ecologic și
cu interesul manifestat față de factorul

uman, considerând satisfacerea deplină a
cerințelor beneficiarilor, profitabilitatea,
sănătatea și securitatea ocupațională,
alături de protecțiamediului înconjurător,
ca bază pentru o dezvoltare durabilă.

Societatea este preocupată în mod activ
de îmbunătățirea propriilor standarde în
domeniul managementului calității,
protecțieimediului și al sănătății și
securității în muncă. În acest context, ne
angajăm să asigurăm implementarea,
dezvoltarea și continua îmbunătățire a
eficacității acestui sistem, camijloc de
păstrare a reputației noastre și a poziției
pe piața construcțiilor.

M A N A G E M E N TU L
C A L I TĂ Ț I I
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Necesitatea implementării proiectului
"Reabilitare, modernizare și dotare
muzeul "Arta lemnului" dinmunicipiul
Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava" a
fost generată de starea avansată de
degradare în care se afla clădirea.
Muzeul Arta Lemnului este inclus în
circuitul turistic, însă starea generală a
clădirii, precum și lipsamăsurilor de
punere în valoare amonumentului istoric
nu permite exploatarea adecvată a
obiectivului.

Imobilul a fost amenajat astfel încât să
permită o circulație fluentă în cadrul
clădirii și o amenajaremodernă, dar care
să păstreze totuși specificul muzeului.
Rezolvarea problemei încălzirii prin

amanajarea unui spațiu în demisolul
clădirii reprezintă un plus în desfășurarea
activitățiimuzeale, având în vedere că
până atunci încălzirea se realiza pe baza
unor sobe cu combustibil solid. Prin
intermediul proiectului s-a urmărit atât
iluminatul exterior al clădirii, cât și
amenajarea peisagistică a curții
exterioare.

În urma analizei efectuate de expertul
tehnic, s-a recomandat adoptarea unor
soluții constând în:
- consolidări locale a unor elemente ale
șarpantei afectate de infiltrațiile apelor
meteorice
- consolidarea planșeelor în zona
elementelor din lemn putrezite și

S TU D I U
D E C A Z
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repararea degradărilor de suprafață,
fisuri, găuri prin injectarea în lemn a unor
rășini destinate obturării golurilor, găurilor
sau fisurilor și care permit refacerea
caracteristicilor mecanice ale lemnului
- injectarea fisurilor din diafragmele de
zidărie cu lapte de ciment
- inserarea de tiranți forați sub planșeul
de la etaj pe ambele direcții
- reparații locale ale asterealei
- refacerea finisajelor exterioare și
interioare
- ignifugarea șarpantei și a asterealei
- completări și reparații ale instalațiilor

existente
- injectarea în volum a diafragmelor de
zidărie
- cămășuirea pereților cumicro beton
armat C12/15 de 5 cm grosime și planșe
121GQ396

În concluzie, obiectivul proiectului ce a
vizat restaurarea integrală a
monumentului istoric și eliminarea
cauzelor ce au dus la degradarea acestuia
a fost realizat, muzeul putând fi readus din
nou în circuitul turistic, oferindu-le
vizitatorilor o imaginemodernă.

REABILITARE,
MODERNIZARE
ȘI DOTARE
MUZEUL"ARTA
LEMNULUI"DIN
MUNICIPIUL
CÂMPULUNG
MOLDOVENESC,
JUD.SUCEAVA
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S U C U R S A L A
D I N G E R M A N I A

În anul 2000General Construct a deschis
o sucursală neindependentă înGermania,
prin intermediul căreia execută în
subantrepriză lucrări de construcții civile
și industriale. Am reușit să ne impunem
pe piața construcțiilor civile dinGermania,
devenind un partener solid pentru
antreprenorii cu care colaborăm demai
mulți ani.

Începând cu anul 2018 sucursala a
demarat și activitatea de execuție de
lucrări "la cheie", intrând cu succes pe
piața imobiliară dinGermania.

În vara anului 2020,General Construct a
achiziționat și amodernizat propriul sediu
de birouri cu hală in orasulHilden,
Germania. Situat între Leverkusen,
Düsseldorf, Ratingen,Wuppertal și
Mettmann, orașulHilden este un centru
economic și cultural bine structurat și în
continuă dezvoltare.

Complexul achiziționat se întinde pe o
parcelă de teren de peste 2500mp și se
împarte în: 250m² de birouri si sala de
conferinta, 400m² hala de depozitare si
stocare amaterialelor, un spatiu verde de
peste 1500m² cat si 8 locuri de parcare
pentru angajati si oaspeti.Noul sediu al
Firmei estemodern, cu un aspect
arhitectural clar si pregnant, cu dotari
tehnice de ultima generatie.

Noului complex mai apartine si o parcela
intravilana de peste 880m² pe care firma
doreste, incepand cu acest an, realizarea
unei clinicimedicale cu cabinete de
consultanta si tratament.

Noua cladire, cu o suprafata utila de peste
840m² va fi inchiriata in totalitate este
compusa din 4 nivele, parterul si primele 2
etaje vor apartine clinicii iar cel de-al 4-lea
unui luxos penthaus.



PENTRU DETALII VIZITAȚI WWW.GENERALCONSTRUCT.RO 19



REVISTĂ DE PREZENTARE20

L U C R Ă R I
Î N G E R M A N I A

Necesitatea adaptării la condițiile unei
piețe germane competitive a impus
diversificarea profilului companiei, în
portofoliul firmei găsindu-se acum și
lucrarile "la cheie". Atât antreprenorii cât
și clienții au apreciat calitatea lucrărilor,
dar și profesionalismul de care au dat
dovadă specialiștii firmei noastre.

Atribuirea unor noi lucrări se datorează

încrederii câștigate pe piață, prin
îndeplinirea cu seriozitate a sarcinilor
asumate prin contractele încheiate.

Avem deja un număr semnificativ de
șantiere în lucru, iar perspectivele de
extindere sunt mari, cartea noastră de
vizită fiind lucrările executate până în
prezent și cei 19 ani de experiență pe o
piață cu o concurență deosebită.

1 2

KRUMMENWEGER STRASSE
20-22 40885RATINGEN
Condiții generale: Lucrare la
cheie
Proiectant: S.C.General
Construct S.R.L. (Arhitect
Bogdan Bărbulescu)
Adresa șantierului:
Krummenweger Straße 20-22,
40885 Ratingen

BRAMFELDER SPITZE -
HAMBURG ,CLADIRE DE
BIROURI
Condiții generale: Lucrare în
subantrepriză
Antreprenor general: AUG
PRIEN Bauunternehmung GmbH
&Co.KG
Adresa șantierului: Hamburg-
Bramfeld

Complexul achiziționat se întinde pe o
parcelă de teren de peste 2500mp și se
împarte în: 250m² de birouri si sala de
conferinta, 400m² hala de depozitare si
stocare amaterialelor, un spatiu verde de
peste 1500m² cat si 8 locuri de parcare
pentru angajati si oaspeti.Noul sediu al
Firmei estemodern, cu un aspect
arhitectural clar si pregnant, cu dotari
tehnice de ultima generatie.

Noului complex mai apartine si o parcela
intravilana de peste 880m² pe care firma
doreste, incepand cu acest an, realizarea
unei clinicimedicale cu cabinete de
consultanta si tratament.

Noua cladire, cu o suprafata utila de peste
840m² va fi inchiriata in totalitate este
compusa din 4 nivele, parterul si primele 2
etaje vor apartine clinicii iar cel de-al 4-lea
unui luxos penthaus.
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USQ HAMBURG
Condiții generale: Lucrare în
subantrepriză
Antreprenor general: BAM
Deutschland AG
Adresa șantierului:
Chicagostrasse 1, 20457
Hamburg

CREATIVE BLOCKS,
HAMBURG-HAFENCITY
Condiții generale: Lucrare în
subantrepriză
Antreprenor general:
LEONHARD WEISS GmbH& Co.
KG
Adresa șantierului:
Versmannstraße 82, 22297
Hamburg-Hafencity

IB.SH KIEL
Condiții generale: Lucrare în
subantrepriză
Antreprenor general: BAM
Deutschland AG
Adresa șantierului: ZurHelling
4, 24143 Kiel

FRIEDRICH EBERT
KRANKENHAUS,NEUMÜNSTER
Condiții generale: Lucrare în
subantrepriză
Antreprenor general: Wolff&
MüllerHoch- und Industriebau
GmbH& Co KG
Adresa șantierului:
Friesenstrasse 11, 24534
Neumünster
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Condiții generale: Lucrare la cheie
Antreprenor general: S.C.General
Construct S.R.L.
Proiectant: S.C.General Construct S.R.L.
(Arhitect Bogdan Bărbulescu)
Beneficiar: Persoane fizice
Adresa șantierului: Krummenweger
Straße 20-22, 40885 Ratingen

În luna iunie a anului 2020 am demarat o
nouă lucrare în orașul Ratingen. După
doar șase luni am reușit finalizarea "la
roșu" a unui complex rezidențial compus
din două corpuri de clădire și a unui garaj
subteran cu 28 de locuri de parcare.

Proiectul presupune edificarea a 2 corpuri
cu o suprafata utila de 1530m² si 28 de
locuri de parcare in garajul subteran.

Noul proiect se realizeaza intr-o zona
centrala situat intre biserica, spatii
comerciale si alte institutii importante.

Cele 17 locuinte se impart in 2 cladiri, una
la strada principala (P+3) compusa din 10

S TU D I U
D E C A Z



PENTRU DETALII VIZITAȚI WWW.GENERALCONSTRUCT.RO 23

apartamente si 2 penthaus, si una in
curtea interioara (P+2) compusa din 4
apartamente si un penthaus.

Spatiile de locuinte sunt concepute si
realizate armonios, atat din punct de
vedere arhitectonic cu deschideri largi,
terase si balcoane orientate doar spre
sud, cat si tehnic cu lifturi de ultima
generatie, sisteme de incalzire produse
de pompe de aer, zidariimonolitice cu
sistem termic propriu cat si prize de
alimentare al autoturismelor electrice.

Complexul de cladiri este legat, unit intre
ele printr-un spatiu verde comun
amenajat cu gradini frumoase, spatii de
joaca pentru copii si un ansamblu
armonios cu gazon, arbusti si garduri vii.

S TU D I U
D E C A Z

BLOCURI DE
LOCUINȚE CU

PARCARE
SUBTERANĂ

RATINGEN,
GERMANIA
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