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Folosind metode moderne de construcție putem livra proiecte pentru clienții noștri mai rapid,
mai sigur și mai eficient.

Modelul nostru de operare diferă de concurenții noștri pentru a ne asigura că oferim 
siguranță și certitudine clienților noștri - valorificând noile tehnologii pentru a maximiza 
utilizarea metodelor moderne de construcție inovatoare.

Propriul nostru lanț de aprovizionare intern și de know-how format din afaceri specializate 
care activează și independent contribuie la reducerea riscului asociat cu o abordare 
tradițională, fragmentată a livrării proiectelor pentru clienții noștri și la accelerarea 
construcției pe șantier.

Proiectăm un viitor durabil, lucrând pentru a proteja mediul prin utilizarea de materiale de
construcții sustenabile cu impact minim asupra naturii și pentru a ajuta oamenii să prospere.

Suntem lideri în soluții de construcție modulare inovatoare și durabile în toată România și ne
angajăm să rămânem lideri.

4

Quantum Modules
Premium Modular Building Systems 
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METODE MODERNE DE CONSTRUCȚIE

MODEL DE OPERARE DIFERIT

DIFERIȚI DE CONCURENȚII NOȘTRI

O AFACERE RESPONSABILĂ

CONSTRUIM VIITORUL ROMÂNIEI
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VIZIUNE

MISIUNE

Un viitor în care oamenii din România trăiesc o viață fericită în case sigure, de
înaltă calitate, eficiente energetic și confortabile.

Să modelăm industria imobiliară din România și să schimbăm viitorul
cumpărătorului modern de case prin inovații benefice, calitate și eficiență
energetică a construcției.

Fondată în anul 2020, Quantum Premium Modules Group este un parteneriat pentru investiții în industria imobiliară din
România, realizat de către managementul companiei SudRezidențial.ro, care are drept scop dezvoltarea de proiecte
imobiliare mixte, alcătuite din:

 → locuințe cu regim de înălțime redus de tip case, vile, case modulare - smart și eficiente energetic
 → proiecte complementare precum: proiecte comerciale, proiecte de dezvoltare a facilităților sociale și de
    shopping

Grupul de Investiții Quantum Premium Modules Group este constituit din:

 → “Actori” cu renume și expertiză vastă și îndelungată din industria imobiliară în dezvoltarea proiectelor
    rezidențiale și non-rezidențiale.
 → Societăți și fonduri de investiții, cu o istorie ireproșabilă în cadrul proiectelor în parteneriat cu SudRezidențial.

Activitatea de dezvoltare imobiliară a Grupului se desfășoară în partea de sud a zonei metropolitane a Capitalei, o zonă
aflată într-o continuă expansiune rezidențială.

Ne bazăm succesul companiei pe angajamentul de a oferi servicii de neegalat și produse de înaltă calitate pentru clienți.

Prin urmare, acordăm o valoare deosebită aspectelor de sănătate, siguranță și de mediu a locuințelor. Suntem adaptabili 
și flexibili, întotdeauna pregătiți să ne asigurăm că suntem lideri în industrie în materie de cele mai bune practici.

MANAGEMENT

TEHNIC

COMUNICARE

FINANCIARARHITECTURĂ

DEZVOLTARE

Cosmin Ghinoiu Georgeta Bobe Georgiana Dumitrana

QUANTUM PREMIUM MODULES GROUP

Adrian Gherman
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SudRezidențial.ro - cel mai puternic promotor imobiliar din România oferă întreg ajutorul, expertiza, infrastructura
de care dispune și implicarea întregii echipe manageriale a acesteia.

Credit24h.ro - divizia financiară a SudRezidențial.ro asigură creditările financiar-bancare atât pentru finanțarea
proiectelor, cât și pentru achiziția locuințelor de către noii locatari ai proiectelor ce se vor derula.

Avalon Romania Building Industry - companie care se ocupă în totalitate de proiecte și asigură logistica
derulării lucrărilor, livrând toate materialele de construcții și echipamentele necesare pentru construirea acestor
ansambluri de locuințe și funcțiuni complementare.

Cercetium Social Labs - partenerul Quantum Group în materie de expertiză strategică și informațională bazată pe
dovezi, pentru procesele de planificare și luare a deciziilor strategice.

Romanian Green Building Council - Pre certificare Case Verzi prin cel mai robust sistem international de
certificare oferit de partenerul Romania Green Building Council, conceput special pentru îmbunătățirea sectorului
rezidențial și vizează toate etapele, de la concept până la execuție, la perioada ulterioară predării locuinței către
utilizatorul final.

 

PARTENERI

PARTENERII ȘI SUSȚINĂTORII BRANDULUI QUANTUM

M O D U L E S
premium modular building system
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Quantum Garden Village Residence Berceni
 → Construit la standarde înalte de calitate cu materiale premium, este cel mai bine conceput și echilibrat
    proiect rezidențial din piața rezidențială a caselor eficiente energetic.
 → 50 clădiri locative, cu certificări pentru clădiri verzi, eficiente energetic, dotate cu tehnologii SMART
    Google - sistem inteligent de control al locuinței de la distanță
 → Realizat pe o suprafață de 16.000 mp
Quantum Club Residence Vidra
 → Cel mai complet proiect rezidential verde din zonă, dedicat în totalitate locuințelor tip vilă, SMART,
    eficiente energetic, construite cu pasiune de către cei mai buni specialiști din domeniu.
 → Realizat pe o suprafață de 35.000 mp
 → 68 case, cu certificări pentru clădiri verzi, eficiente energetic, dotate cu tehnologii SMART Google -
    sistem inteligent de control al locuinței de la distanță

În prezent, Grupul Quantum se concentrează pe 4 proiecte rezidențiale de locuințe verzi, eficiente energetic, smart și
sustenabile în zona Berceni-Vidra, aflată în aria de sud a zonei metropolitane București.

Cele 4 proiecte în lucru compun în prezent cele două divizii ale grupului Quantum și anume: Quantum Rezidențial și 
Quantum Modules.  

QUANTUM PREMIUM MODULES GROUP

PROIECTE DIVIZIA QUANTUM REZIDENȚIAL:

Expo 2022 Quantum Modules
 → Primul showroom dedicat caselor modulare din Europa de Est

Quantum OxyGo Green
 → Inedit, inovativ și exclusivist, proiectul oferă cele mai diverse și excelente soluții de locuire celor care
    se află în căutarea unei case moderne și accesibile
 → Dedicat în totalitate locuințelor modulare, eficiente energetic, construite cu pasiune și atenție de
    către cei mai buni specialiști în domeniu
 → Primul proiect imobiliar dedicat caselor modulare din Europa
 → Case verzi cu certificate Green Homes, case cu sisteme Smart Home integrate, eficiente energetic -
    proiectate și gândite de la început pentru a se încadra în clasa energetică A și în categoria de “clădiri
    eficiente energetic“
 → 48 unități locative, tip vilă modulară
 → 20.000 mp teren total
 → 2 tipuri de vile modulare

PROIECTE DIVIZIA QUANTUM MODULES:

12 13
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CE SUNT CASELE MODULARE?

Divizia Quantum Modules - Premium Modular Building Systems a Quantum Premium Modules Group este
divizia dedicată construcției de locuințe eficiente energetic prefabricate mobile cu tehnologia modulară.

Credem în potențialul transformativ al tehnologiei de construcției modulare care permite un design mai bun, o
construcție mai bună și un mediu mai bun.

Filozofia noastră de funcționare este să construim case modulare la o calitate superioară și o atenție
neobișnuită la detalii, la un preț la îndemână/accesibil.

Îmbinăm specificații de construcție de neegalat cu un design superior, cea mai recentă tehnologie și măiestrie
pentru a oferi clienților o casă pur și simplu mai bine făcută, eficientă din punct de vedere energetic și care
oferă confort și valoare superioare.

Fiind construcții ușoare, casele modulare au o greutate redusă și, implicit, fundațiile sunt proporționate cu
aceste greutăți. Astfel că, aceste case dispun de fundații simple:
 → Fundații tip piloni
 → Fundații tip șurub
 → Fundații clasice pe o placă de beton de 15,20,25 cm.

FUNDAȚII SIMPLE

Aceste case “gata făcute” sunt realizate într-un mediu de fabrică cu materiale durabile și sigure, dispunând de
structuri și componente performante rezistente în timp și capabile să reziste la incendii și cutremure.

DURABILE ȘI SIGURE

Verzi și certificate energetic clasa A - sunt utilizare materiale sustenabile, non-toxice pentru mediu și om și
proiectate de la început pentru a respecta standardele europene NZEB (clădiri cu consum de energie aproape
de zero).

CERTIFICATE ENERGETIC

Sunt utilizate materiale de construcție proiectate la milimetru, cu o reducere substanțială a deșeurilor rezultate, 
iar reciclarea efectiva a resturilor realizate este posibila la majoritatea componentelor de fabricare a casei.

ECOLOGICE

  

 

 

Casele modulare sunt construcții ușoare, ce sunt livrate în locația clientului rapid, pentru o asamblare la fața
locului într-un timp foarte scurt și sunt mult mai accesibile decât o casă tradițională construită din beton și
cărămidă.

Sunt case mobile, pe structură de lemn și fără subsoluri, și asta face ca atât amplasamentul, cât și mutarea lor
să fie facile. Astfel, casele modulare permit montarea și mutarea lor oriunde este nevoie, chiar și în zone greu
accesibile, în literalmente orice locație, cum ar fi o plajă sau un vârf de munte, pretându-se pentru orice sezon.

Autonome din punct de vedere energetic, dacă se dorește, permițând integrarea cu ușurință a sistemelor de
generare de energie precum sisteme: solare, fotovoltaice, pompe de căldură etc., cu scopul de a asigura
necesarul de energie pentru electricitate, încălzire și apă caldă din surse regenerabile.

COMPLET AUTOSUFICIENTE
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CERTIFICATE

PRE CERTIFIED BY

 

Interoperabilitate
extraopțiuni la cerere

 
  

 

QUANTUM MODULES achieved the Green Homes Approved Provider for the module 

home and has committed to achieving the sustainability requirements of the GREEN 

HOMES certification. The final certification process is in the responsibility of the final 

owner.

The program is internationally recognized and ensures homebuyers receive the cost, 

quality and health benefits of a green home associated with a green mortgage.

An independent third party assesses all registered projects upon completion. The final 

certification designation is awarded only after all criteria are achieved.

Steve Borncamp

Project Director
SMARTER Finance for Families

Romania Green Building Council

DATE:

2nd of June 2022

GHS000122-0.0
CERTIFICATE NUMBER:

M O D U L E S
premium modular building system

Panourile fotovoltaice sunt una dintre cele mai utilizate alternative pentru producerea de energie electrică regenerabilă 
pentru locuințe. În funcție de zonă, acestea pot reprezenta o soluția viabilă pentru satisfacere necesarului de energie
pentru casa modulară.

PANOURI FOTOVOLTAICE

Integrarea și amplasarea cu ușurință pe acoperișul casei modulare, pe terasă sau în grădină, a unor panouri solare 
pentru apă caldă reprezintă o soluție care contribuie la scăderea consumului de energie cu până la 60%.

PANOURI SOLARE APĂ CALDĂ

Necesarul de energie poate fi satisfăcut prin instalarea unei pompe de căldură (aer-apă sau geotermală apă-apă) care 
folosește energie regenerabilă extrasă din mediu, asigurând astfel o eficiență ridicată pentru încălzirea și răcirea casei.

POMPE DE CĂLDURĂ

În funcție de zonă, energia eoliană poate reprezenta o variantă stabilă de generare a energiei necesare casei. Turbinele
eoliene casnice reprezintă o soluție ideală pentru case, cabane, pensiuni etc.

TURBINĂ EOLIANĂ CASNICĂ

Toate imobilele din cadrul proiectului dispun de sistemele smart home, oferite de Google, numite Google Smart Hub, cu 
ajutorul cărora vă este permis controlul facil al unor funcții importante, ale noii dumneavoastre locuințe, chiar și de la 
distanță.

GOOGLE SMART HOME SYSTEM
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Pot fi proiectate, produse și utilizate în foarte multe sectoare și domenii de activitate - putând avea
următoarele destinații de utilizare:

 → Rezidențial
 → Birou
 → Comercial
 → Vacanță

Construcția modulară este o modalitate excelentă de a crea locuințe într-un mod accesibili și rapid, care să fie
accesibile pentru cetățeni.

În condițiile în care România se află în mijlocul unei penurii de locuințe (spațioase) la prețuri accesibile despre
care experții prevăd că se va agrava din cauza efectelor macroeconomice, acest tip de tehnologie de construcții
devine soluția mult căutată pentru a satisface această nevoie.

Casele modulare sunt foarte căutate de către clienți pentru case de vacanță, vile, ansambluri de vacanță
precum bungalouri, campinguri sau glampinguri formate din acest tip de case, pentru a fi oferite spre închiriat
integral în regim hotelier.

Estetica deosebită a acestor case care îmbină elemente de design modern cu tradițional, împreună cu structurile
durabile de înaltă calitate și posibilitatea de a fi personalizate la gradul de lux dorit de client, permit crearea
unor case în care mii de oameni să locuiască în siguranță pe perioade lungi de timp.

Industria prefabricatelor continuă să crească la nivel mondial, din ce în ce mai mulți oameni alegând casele
modulare în detrimentul celor convenționale, printre motivele principale fiind: accesibilitatea, flexibilitatea,
personalizarea, eficiența energetică, durabilitate, libertate de proiectare și capacitatea de a construi o casă
care se potrivește stilului tău de viață.

Astăzi se produc zilnic, peste tot în lume, mii de astfel de construcții modulare, prefabricate, pe diferite tipuri de
structuri ușoare, cum sunt casele cu structură de lemn sau casele pe structură metalică simplă sau pe structură
metalică modulară, case din panouri Sip sau Timber frame, iar capacitatea fabricilor producătoare de a
produce și livra structuri foarte mari și multiple într-un timp foarte scurt, crește de la o zi la alta.

CARE SUNT ÎNTREBUINȚĂRILE CASELOR
MODULARE PREFABRICATE?



DE CE SĂ ALEGEM O ASTFEL DE
LOCUINȚĂ?
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Reducerea la minimum a șanselor de întârziere sau probleme legate de vreme sau anotimp datorită
producției într-o fabrică complet industrializată și într-un proces controlat permanent.

Fără expunere la umiditate, cu pereți uscați și fără mucegai, datorită depozitării materialelor de
construcții în depozitele fabricii, eliminând șansa ca materiale umede să fie utilizate la construcția casei.

Sunt accesibile și special gândite pentru a oferi cât mai multe avantaje și beneficii clientului final.

Timp de producție rapid, proiectul fiind deja realizat.

Timp de finalizare scăzut, fiind produse în fabrică și asamblate în teren.

Materiale moderne care oferă eficiență energetică și siguranță suplimentară.

Montarea în orice anotimp datorită prefabricării structurii casei și pereților, fără măsuri speciale,
rămânând doar să se respecte manualul de montaj.

Raport calitate-preț ridicat.

Gama variată de modele de case, cu stiluri arhitecturale diferite și compartimentări cât mai diversificate,
astfel încât să poți identifica modelul de casă dorit cu ușurință.

Rezistență seismică ridicată datorită greutății scăzute și a gradului ridicat de elasticitate, care conferă
construcției o rezistență ridicată în cazul cutremurelor, structura mișcându-se foarte puțin în cazul
acestora.

Eficiente energetic, putând să reducă sarcina energetică și să crească eficiența energetică.

Pretabile pentru orice tip de teren, putând fi edificate pe orice tip de teren disponibil datorită montării
fie pe o structură proprie, cu care acestea vin din fabrică, sau montate pe o fundație, așa cum este cazul
unei construcții clasice.

Ipotecă Verde, beneficiind de costuri reduse la dobânzile la creditele ipotecare, acest tip de finanțare
fiind oferită de unele dintre cele mai importante bănci din România, special pentru acest tip de locuințe.
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CUM SUNT FABRICATE ȘI DE CE COSTĂ MAI
PUȚIN CASELE PREFABRICATE MODULARE?
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Sunt fabricate într-un mediu de producție monitorizat și verificat riguros, într-un sistem industrial și într-un
proces controlat permanent, unde calitatea este în prim plan .

Fiecare componentă este produsă în fabrică, iar procesul de producție generează mai puține deșeuri decât
producția unei case obișnuite, materialele fiind 100% reciclabile.

Fiecare casă este proiectată cu precizie în fabrică și produsă în unități de producție de ultimă generație,
eliminând stresul și bătăile de cap pentru clienții noștri, care acum se pot concentra pe ceea ce fac ei cel mai
bine.

Standardizarea proceselor și fabricarea într-un mediu controlat permit producția de locuințe la o valoare
atractivă, termeni de execuție reduși și realizare unor planuri de locuințe variate, concepute să răspundă
nevoilor proprietarilor din ziua de azi.

Costurile de construcție a unei case modulare sunt chiar și cu 50% mai reduse față de o construcție
convențională, unul dintre principalele motive fiind un control al costurilor net superior în cazul caselor
modulare.

Cunoscându-se cu precizie cantitatea de materiale necesare pentru construcție și realizarea acesteia într-un
mediu de fabrică unde procesul este controlat permanent, cu producția verificată și monitorizată riguros, se
evită astfel pierderi tehnologice cum este cazul la construcțiile convenționale - pierderi care cresc costul final
al unui imobil convențional.

Un alt motiv pentru costul scăzut este faptul că materialele produse în serie pe o linie de asamblare reduc
costurile, deoarece fabricile cumpără materiale la un preț competitiv.

Costurile aferente forței de muncă sunt, de asemenea, mai mici, deoarece nu trebuie trimiși specialiști
(dulgheri, instalatori, și electricieni) pe șantiere individuale.

De asemenea, un timp de construcție rapid înseamnă economie de bani.

În funcție de dimensiunea și finisajul casei, acestea pot fi construite chiar și în 3 luni. Acest lucru este mult mai
rapid decât casele tradiționale, unde construcția caselor la comandă poate dura ani de zile.

Construirea majorității pieselor într-o fabrică limitează întârzierile cauzate de condițiile meteorologice, face
construcția mai eficientă și creează date de livrare previzibile.

Procesul de autorizare poate să înceapă imediat datorită existenței proiectului, spre deosebire de cazul unei
case convenționale, unde proiectul trebuie redactat în întregime (atât cel de arhitectură, cât și cel pentru
structuri și instalații) și ulterior autorizat.
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LOCAȚIE SHOWROOM
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Casele Quantum Modules se pot viziona în cel mai
mare showroom de locuințe modulare din Europa de
Est - primul din cele 3 showroom-uri care vor fi
deschise în zona Bucureștiului.

Este amplasat în zona de sud a Municipiului București,
mai exact în zona Berceni-Vidra, zona în care
sunt comasate si proiectul de case modulare Quantum
OxyGo și celelalte proiecte rezidentiale Quantum
Green Village și Quantum Club Residence.

Showroom-ul Quantum Modules dispune de 5000
mp de spațiu expozițional în aer liber și este primul
dintr-o serie de trei showroom-uri care vor fi deschise
până în 2023-2024.

Acesta este deschis pentru vizitatori și se află în
continuă expansiune, reușind să expună până în

prezent 25 de modele de case modulare dintr-un total
de 50.

Showroom-ul Quantum Modules livrează cea mai
dinamică și interactivă experiență, datorită multiplelor
facilități complementare oferite vizitatorilor sai, cum
sunt zonele tehnice demonstrative, zonele de lucru,
zonele de informare, de relaxare și cele de vânzare.

În cadrul showroom-ului, aveți posibilitatea de a:

      → vizita fizic diferite tipuri și modele de case și de a
interacționa cu tehnicienii noștri
      → vedea practic cum se asamblează sau cum se
finisează o asemenea casă datorită diferitelor work-
shop-uri și momentelor tehnice pregătite special
pentru dumneavoastră.



Transformă 
obținerea unui 
credit într-o 
experiență 
plăcută!

O echipă de experți îți va 
identifica cea mai bună soluție 
financiar-bancară! www.credit24h.ro

0729.572.570

office@sudbroker.ro
Credit
achiziţie
proprietate

SIMPLU,
RAPID,

ORIUNDE,
ORICÂND.

Credit
de nevoi
personale
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Panouri SIP Plus
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Tehnologie 

Tâmplaria exterioară este realizată 
din PVC, culoare gri antracit la 
exterior și alb la interior.



32 33



TINY

T

FIVE

A

modele

Panouri SIP Plus
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S=53.18 mp

S=53.18 mp

S=68.98 mp

ONE

ONE+

FOUR

SIX
S=88.80 mp
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modele

Panouri SIP Plus



SEVEN

SIX+
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Panouri SIP Plus
modele
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• Pereții perimetrului exterior și interior
• Structură de rezistență din lemn performant scandinav
• Panouri metalice fațade
• Ușă intrare
• Tâmplărie PVC
• Membrane de izolare
• Bandă expansiune
• Membrană acoperiș
• Jgheaburi și burlane
• Kit complet accesorii montaj

PACHETUL DE BAZĂ INCLUDE

TEHNOLOGIE INOVATIVĂ FOLOSITĂ

Panouri SIP PLUS - panouri prefabricate ce au în 
componență 2 plăci OSB marca Swiss Krono și un strat 
interior de polistiren performant EPS80 de 10 cm grosime. 
Toate panourile vin prefabricate, prelucrate, tăiate și 
numerotate din fabrică.

STRUCTURA DE REZISTENȚĂ 

Este realizată din lemn performant, scandinav, certificat cu 
clasa de rezistență superioară C24 (marca Sandasa Timber). 

TÂMPLĂRIA EXTERIOARĂ 

Realizată din PVC, culoare gri antracit la exterior și alb la 
interior. Coeficient termic 0.79 w/mp .

UȘĂ INTRARE CASE 

Ușă PVC cu geam - lățime de 900 mm. 

ÎNVELITOAREA

Este realizată din panouri de tablă marca Budmat, vopsite 
electrostatic în culoarea gri antracit RAL 7016. 

• Suprafață parter
• Suprafață utilă
• Suprafață construită
• Amprenta la sol

15.32 mp
15.32 mp
17.83 mp
17.83 mp

PARTER

• Lungime
• Lățime
• Înălțime
• Greutate

5.97 m
4.03 m
2.37 m

3.000 kg

DIMENSIUNI

• Documente cu privire la instalare
• Proiect de suprastructură
• Proiect de arhitectură
• Planuri și recomandări la întreținere
• Certificări de la producător
• Agrementări tehnice în concordanță cu normele în vigoare
• Precertificare verde
• Certificat energetic

DOCUMENTAȚIE PACHET BAZĂ

EXTRAOPȚIUNI DISPONIBILE

• Pardoseală panouri SIP
• Kit instalație electrică
• Kit instalație sanitară/folie anti-condens și anti-vapori
• Ventilație mecanică
• Aer condiționat
• Extra Izolație Vată Minerală

PACHETUL NU INCLUDE

• Finisaje interioare (finisaje pereți, placare pereți,
   parchet, ceramică)
• Centrală termică
• Instalații sanitare
• Instalații electrice
• Mobilier
• Fundație beton

  

Număr camere:
Număr dormitoare:
Grupuri sanitare:

1
1
1

+ TVA

* Prețurile nu conțin TVA, costuri de montaj, extraopțiuni.
* Transportul nu este inclus în preț.
* Plata se face în lei, conform contractului.

* Necesită autorizare de construire cu conținut simplificat.
* Costul consumului și economiei de energie au fost calculate la 1.5 RON/kWh.

* Condiții de plată
   35% avans; 65% înainte de încărcare.

Termen de livrare:
Între 30-45 de zile de la achitare avans.
Durată producție în fabrică: 22 de zile.
Timp de instalare:  ~ 10 zile.

CASE VERZI

ASPECT MODERN

MONTAJ RAPID

EFICIENTE ENERGETIC

QUANTUM T

24.900 €

PRE CERTIFIED BY
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GARANȚII

• 

• 

•
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
 
 

30 de ani garanție pentru elementele de structură (lemn), 
panouri SIP și șuruburi;
30 de ani pentru structura podelei ce se amplasează pe 
fundație (extraopțiune neinclusă în prețul casei); 
20 de ani pentru acoperiș;
20 ani pentru fațada de tablă;
2 ani uși;
2 ani pentru ferestre;
2 ani pentru ușile termopan (dar nu și pentru încuietori 
sau mânere) și geamuri;
2 ani pentru sistemul electric (extraopțiune neinclusă în 
prețul casei);
2 ani pentru sistemul de ventilație mecanică 
(extraopțiune neinclusă în prețul casei);
2 ani pentru sistemul sanitar (extraopțiune neinclusă în 
prețul casei);
2 ani pentru aerul condiționat/sistemul de încălzire 
(extraopțiune neinclusă în prețul casei).

42

OPEN SPACE 15.32 mp

PARTER 15.32 mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ 15.32 mp

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ 17.83 mp

AMPRENTĂ LA SOL 17.83 mp

1

P R E M I U M  M O D U L E S  G RO U P
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CA : 15 .32 m2

P: 19 .008 m
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TEHNOLOGIE INOVATIVĂ FOLOSITĂ

Panouri SIP PLUS - panouri prefabricate ce au în 
componență 2 plăci OSB marca Swiss Krono și un strat 
interior de polistiren performant EPS80 de 10 cm grosime. 
Toate panourile vin prefabricate, prelucrate, tăiate și 
numerotate din fabrică.

STRUCTURA DE REZISTENȚĂ 

Este realizată din lemn performant, scandinav, certificat cu 
clasa de rezistență superioară C24 (marca Sandasa Timber). 

TÂMPLĂRIA EXTERIOARĂ 

Realizată din PVC, culoare gri antracit la exterior și alb la 
interior. Coeficient termic 0.79 w/mp .

UȘĂ INTRARE CASE 

Ușă metalică antiefracție cu lățime de 900 mm. 

ÎNVELITOAREA

Este realizată din panouri de tablă marca Budmat, vopsite 
electrostatic în culoarea gri antracit RAL 7016. 

• Suprafață parter
• Suprafață utilă
• Suprafață construită
• Amprenta la sol

26.94 mp
26.94 mp
30.66 mp
30.66 mp

PARTER

• Lungime
• Lățime
• Înălțime
• Greutate

10.02 m
3.06 m
3.02 m

7.000 kg

DIMENSIUNI

• Documente cu privire la instalare
• Proiect de suprastructură
• Proiect de arhitectură
• Planuri și recomandări la întreținere
• Certificări de la producător
• Agrementări tehnice în concordanță cu normele în vigoare
• Precertificare verde
• Certificat energetic

DOCUMENTAȚIE PACHET BAZĂ PACHETUL NU INCLUDE

• Finisaje interioare (finisaje pereți, placare pereți,
   parchet, ceramică)
• Centrală termică
• Instalații sanitare
• Instalații electrice
• Mobilier
• Fundație beton

  

Număr camere:
Număr dormitoare:
Grupuri sanitare:

2
1
1

+ TVA

* Prețurile nu conțin TVA, costuri de montaj, extraopțiuni.
* Transportul nu este inclus în preț.
* Plata se face în lei, conform contractului.

* Necesită autorizare de construire cu conținut simplificat.
* Costul consumului și economiei de energie au fost calculate la 1.5 RON/kWh.

* Condiții de plată
   35% avans; 65% înainte de încărcare.

Termen de livrare:
Între 30-45 de zile de la achitare avans.
Durată producție în fabrică: 25 de zile.
Timp de instalare:  ~ 10 zile.

CASE VERZI

ASPECT MODERN

MONTAJ RAPID

EFICIENTE ENERGETIC

QUANTUM TINY

39.900 €

PRE CERTIFIED BY

 

• Pereții perimetrului exterior și interior
• Structură de rezistență din lemn performant scandinav
• Panouri metalice fațade
• Ușă intrare
• Tâmplărie PVC
• Membrane de izolare
• Bandă expansiune
• Membrană acoperiș
• Jgheaburi și burlane
• Kit complet accesorii montaj

PACHETUL DE BAZĂ INCLUDE EXTRAOPȚIUNI DISPONIBILE

• Pardoseală panouri SIP
• Kit instalație electrică
• Kit instalație sanitară/folie anti-condens și anti-vapori
• Ventilație mecanică
• Aer condiționat
• Extra Izolație Vată Minerală
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GARANȚII

• 

• 

•
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
 
 

30 de ani garanție pentru elementele de structură (lemn), 
panouri SIP și șuruburi;
30 de ani pentru structura podelei ce se amplasează pe 
fundație (extraopțiune neinclusă în prețul casei); 
20 de ani pentru acoperiș;
20 ani pentru fațada de tablă;
2 ani pentru fatadele din lemn;
2 ani uși;
2 ani pentru ferestre;
2 ani pentru ușile termopan (dar nu și pentru încuietori 
sau mânere) și geamuri;
2 ani pentru sistemul electric (extraopțiune neinclusă în 
prețul casei);
2 ani pentru sistemul de ventilație mecanică 
(extraopțiune neinclusă în prețul casei);
2 ani pentru sistemul sanitar (extraopțiune neinclusă în 
prețul casei);
2 ani pentru aerul condiționat/sistemul de încălzire 
(extraopțiune neinclusă în prețul casei).
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Dormitor Matrimonial
CA: 7.33 m2

P: 10.908 m

  

Grup Sanitar
CA: 3.04 m2

P: 7.034 m

.
  

Living + Bucatarie Open-Space
CA: 16 57 m2

P: 20.058 m

LIVING + BUCĂTĂRIE

DORMITOR

GRUP SANITAR

16.57 mp

7.33 mp

3.04 mp

PARTER 26.94 mp

DORMITOR 14.42 mp

ETAJ 14.42 mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ 26.94 mp

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ 30.66 mp

AMPRENTĂ LA SOL 30.66 mp

1

2

3

4
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TEHNOLOGIE INOVATIVĂ FOLOSITĂ

Panouri SIP PLUS - panouri prefabricate ce au în 
componență 2 plăci OSB marca Swiss Krono și un strat 
interior de polistiren performant EPS80 de 15 cm grosime. 
Toate panourile vin prefabricate, prelucrate, tăiate și 
numerotate din fabrică.

STRUCTURA DE REZISTENȚĂ 

Este realizată din lemn performant, scandinav, certificat cu 
clasa de rezistență superioară C24 (marca Sandasa Timber). 

TÂMPLĂRIA EXTERIOARĂ 

Realizată din PVC, culoare gri antracit la exterior și alb la 
interior. Coeficient termic 0.79 w/mp .

UȘĂ INTRARE CASE 

Ușă metalică antiefracție cu lățime de 900 mm. 

ÎNVELITOAREA

Este realizată din panouri de tablă marca Budmat, vopsite 
electrostatic în culoarea gri antracit RAL 7016. 

• Suprafață parter
•  Suprafață etaj
• Suprafață utilă
• Suprafață construită
• Amprenta la sol

15.85 mp
17.28 mp
33.13 mp

39.09 mp
19.80 mp

PARTER

• Lungime
• Lățime
• Înălțime
• Greutate

8.80 m
6.29 m
5.32 m

7.000 kg

DIMENSIUNI

• Documente cu privire la instalare
• Proiect de suprastructură
• Proiect de arhitectură
• Planuri și recomandări la întreținere
• Certificări de la producător
• Agrementări tehnice în concordanță cu normele în vigoare
• Precertificare verde
• Certificat energetic

DOCUMENTAȚIE PACHET BAZĂ PACHETUL NU INCLUDE

• Finisaje interioare (finisaje pereți, placare pereți,
   parchet, ceramică)
• Centrală termică
• Instalații sanitare
• Instalații electrice
• Mobilier
• Fundație beton

  

Număr camere:
Număr dormitoare:
Grupuri sanitare:

2
1
1

+ TVA

* Prețurile nu conțin TVA, costuri de montaj, extraopțiuni.
* Transportul nu este inclus în preț.
* Plata se face în lei, conform contract.ului

* Necesită autorizare de construire cu conținut simplificat.
* Costul consumului și economiei de energie au fost calculate la 1.5 RON/kWh.

* Condiții de plată
   30% avans; 70% înainte de încărcare.

Termen de livrare:
65 de zile de la achitare avans.
Durată producție în fabrică: 57 de zile.
Timp de instalare:  ~ 21 zile.

CASE VERZI

ASPECT MODERN

MONTAJ RAPID

EFICIENTE ENERGETIC

QUANTUM A

41.900 €

• Pereții perimetrului exterior și interior
• Structură de rezistență din lemn performant scandinav
• Panouri metalice fațade
• Ferestre tip Velux
• Ușă intrare
• Tâmplărie PVC
• Membrane de izolare
• Bandă expansiune
• Membrană acoperiș
• Jgheaburi și burlane
• Kit complet accesorii montaj

PACHETUL DE BAZĂ INCLUDE EXTRAOPȚIUNI DISPONIBILE

• Pardoseală panouri SIP
• Kit instalație electrică
• Kit instalație sanitară/folie anti-condens și anti-vapori
• Ventilație mecanică
• Aer condiționat
• Scări modulare
• Extra Izolație Vată Minerală

PRE CERTIFIED BY
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GARANȚII

• 

• 

•
• 
• 
• 
• 
•
 
• 

• 

• 
• 

• 
 
 •

30 de ani garanție pentru elementele de structură (lemn), 
panouri SIP și șuruburi;
30 de ani pentru structura podelei ce se amplasează pe 
fundație (extraopțiune neinclusă în prețul casei); 
20 de ani pentru acoperiș;
20 de ani pentru fațada de tablă;
2 ani pentru fatadele din lemn;
2 ani uși;
2 ani pentru ferestre;
5 ani pentru ferestre tip Velux;
2 ani pentru ușile termopan (dar nu și pentru încuietori 
sau mânere) și geamuri;
2 ani pentru sistemul electric (extraopțiune neinclusă în 
prețul casei);
2 ani pentru sistemul de ventilație mecanică 
(extraopțiune neinclusă în prețul casei);
2 ani pentru sistemul sanitar (extraopțiune neinclusă în 
prețul casei);
2 ani pentru aerul condiționat/sistemul de încălzire 
(extraopțiune neinclusă în prețul casei);
2 ani pentru scari (extraoptiune neinclusa in pretul casei).
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LIVING + BUCĂTĂRIE

GRUP SANITAR

13.51 mp

2.34 mp

PARTER 15.85 mp

DORMITOR 17.28 mp

ETAJ 17.28 mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ 33.13 mp

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ 39.09 mp

AMPRENTĂ LA SOL 19.80 mp

1

2

3

3

4.834.83

6.296.2
9

8.80

80

 
 

Grup Sanitar
CA: 2.34 m2

P: 7.260 m

 
 

Living + Bucatarie Open-Space
CA: 13.51 m2

P: 17.993 m

2.1
0 2.10

3.
94 3.94

2.562.56

Dormitor Matrimonial
CA: 17.28 m2

P: 16.321 m
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Echipamente
și materiale

pentru
construcții

civile și
industriale.La AvalonRomania găsești pe lângă 

multitudinea de nuanțe și multe 
dimensiuni pentru ca amenajarea să 
fie perfect optimizată spațiului interior 
al casei tale. 

Placi ceramice

Indiferent de spațiile alocate, vom 
găsi întotdeauna obiectele sanitare 
care să se potrivească în fiecare 
context. Căzi sau cabine de duș, 
lavoare de diferite dimensiuni și orice 
alte produse din lumea instalațiilor 
sanitare pot fi găsite mereu la Avalon.

Obiecte sanitare

Fie că ai nevoie de plăci 
termoizolatoare, adezivi pentru 
diverse materiale sau vopsele 
durabile, la Avalon vei găsi 
întotdeauna ceea ce cauți. Indiferent 
de preț, cantitate sau data livrării, 
sigur există în portofoliul nostru ceva 
care ți se potrivește în materie de 
finisaje.

Structură și finisaje

Calitatea produselor și serviciilor noastre 
începe de la oamenii și companiile de 
renume, cu care colaborăm, și se 
termină cu proiectele de excepție pe 
care le facem împreună. 

www.AvalonRomania.ro
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TEHNOLOGIE INOVATIVĂ FOLOSITĂ

Panouri SIP PLUS - panouri prefabricate ce au în 
componență 2 plăci OSB marca Swiss Krono și un strat 
interior de polistiren performant EPS80 de 15 cm grosime. 
Toate panourile vin prefabricate, prelucrate, tăiate și 
numerotate din fabrică.

STRUCTURA DE REZISTENȚĂ 

Este realizată din lemn performant, scandinav, certificat cu 
clasa de rezistență superioară C24 (marca Sandasa Timber). 

TÂMPLĂRIA EXTERIOARĂ 

Realizată din PVC, culoare gri antracit la exterior și alb la 
interior. Coeficient termic 0.79 w/mp .

UȘĂ INTRARE CASE 

Ușă metalică antiefracție cu lățime de 900 mm. 

ÎNVELITOAREA

Este realizată din panouri de tablă marca Budmat, vopsite 
electrostatic în culoarea gri antracit RAL 7016. 

• Suprafață parter
• Suprafață etaj
• Suprafață utilă
• Suprafață construită
• Amprenta la sol

24.66 mp
10.59 mp
35.25 mp
41.69 mp
29.36 mp

PARTER

• Lungime
• Lățime
• Înălțime
• Greutate

7.81 m
3.76 m
3.94 m

7.000 kg

DIMENSIUNI

• Documente cu privire la instalare
• Proiect de suprastructură
• Proiect de arhitectură
• Planuri și recomandări la întreținere
• Certificări de la producător
• Agrementări tehnice în concordanță cu normele în vigoare
• Precertificare verde
• Certificat energetic

DOCUMENTAȚIE PACHET BAZĂ PACHETUL NU INCLUDE

• Finisaje interioare (finisaje pereți, placare pereți,
   parchet, ceramică)
• Centrală termică
• Instalații sanitare
• Instalații electrice
• Mobilier
• Fundație beton

  

Număr camere:
Număr dormitoare:
Grupuri sanitare:

2
1
1

+ TVA

* Prețurile nu conțin TVA, costuri de montaj, extraopțiuni.
* Transportul nu este inclus în preț.
* Plata se face în lei, conform contractului.

* Necesită autorizare de construire cu conținut simplificat.
* Costul consumului și economiei de energie au fost calculate la 1.5 RON/kWh.

* Condiții de plată
   20% avans; 80% înainte de încărcare.

Termen de livrare:
Între 30-45 de zile de la achitare avans.
Durată producție în fabrică: 28 de zile.
Timp de instalare:  ~ 12 zile.

CASE VERZI

ASPECT MODERN

MONTAJ RAPID

EFICIENTE ENERGETIC

QUANTUM FIVE

22.900 €

• Pereții perimetrului exterior și interior
• Structură de rezistență din lemn performant scandinav
• Panouri metalice fațade
• Ușă intrare
• Tâmplărie PVC
• Membrane de izolare
• Bandă expansiune
• Membrană acoperiș
• Jgheaburi și burlane
• Kit complet accesorii montaj

PACHETUL DE BAZĂ INCLUDE EXTRAOPȚIUNI DISPONIBILE

• Pardoseală panouri SIP
• Kit instalație electrică
• Kit instalație sanitară/folie anti-condens și anti-vapori
• Ventilație mecanică
• Aer condiționat
• Scări modulare
• Extra Izolație Vată Minerală

PRE CERTIFIED BY
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GARANȚII

• 

• 

•
• 
• 
• 
•
 
•
 
• 

• 

•
 
• 

30 de ani garanție pentru elementele de structură (lemn), 
panouri SIP și șuruburi;
30 de ani pentru structura podelei ce se amplasează pe 
fundație (extraopțiune neinclusă în prețul casei); 
20 de ani pentru acoperiș;
20 ani pentru fațada de tablă;
2 ani uși;
2 ani pentru ferestre;
2 ani pentru ușile termopan (dar nu și pentru încuietori 
sau mânere) și geamuri;
2 ani pentru sistemul electric (extraopțiune neinclusă în 
prețul casei);
2 ani pentru sistemul de ventilație mecanică 
(extraopțiune neinclusă în prețul casei);
2 ani pentru sistemul sanitar (extraopțiune neinclusă în 
prețul casei);
2 ani pentru aerul condiționat/sistemul de încălzire 
(extraopțiune neinclusă în prețul casei);
2 ani pentru scări (extraopțiune neinclusă în prețul casei).
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LIVING + BUCĂTĂRIE

BIROU

GRUP SANITAR

15.01 mp

6.17 mp

3.48 mp

PARTER 24.66 mp

DORMITOR 10.59 mp

ETAJ 10.59 mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ 35.25 mp

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ 41.69 mp

AMPRENTĂ LA SOL 29.36 mp
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TEHNOLOGIE INOVATIVĂ FOLOSITĂ

Panouri SIP PLUS - panouri prefabricate ce au în 
componență 2 plăci OSB marca Swiss Krono și un strat 
interior de polistiren performant EPS80 de 15 cm grosime. 
Toate panourile vin prefabricate, prelucrate, tăiate și 
numerotate din fabrică.

STRUCTURA DE REZISTENȚĂ 

Este realizată din lemn performant, scandinav, certificat cu 
clasa de rezistență superioară C24 (marca Sandasa Timber). 

TÂMPLĂRIA EXTERIOARĂ 

Realizată din PVC, culoare gri antracit la exterior și alb la 
interior. Coeficient termic 0.79 w/mp .

UȘĂ INTRARE CASE 

Ușă metalică antiefracție cu lățime de 900 mm. 

ÎNVELITOAREA

Este realizată din panouri de tablă marca Budmat, vopsite 
electrostatic în culoarea gri antracit RAL 7016. 

• Suprafață parter
• Suprafață etaj
• Suprafață utilă
• Suprafață construită
• Amprenta la sol

27.78 mp
14.42 mp
42.20 mp
53.18 mp
34.49 mp

PARTER

• Lungime
• Lățime
• Înălțime
• Greutate

6.94 m
4.97 m
4.90 m

7.000 kg

DIMENSIUNI

• Documente cu privire la instalare
• Proiect de suprastructură
• Proiect de arhitectură
• Planuri și recomandări la întreținere
• Certificări de la producător
• Agrementări tehnice în concordanță cu normele în vigoare
• Precertificare verde
• Certificat energetic

DOCUMENTAȚIE PACHET BAZĂ PACHETUL NU INCLUDE

• Finisaje interioare (finisaje pereți, placare pereți,
   parchet, ceramică)
• Centrală termică
• Instalații sanitare
• Instalații electrice
• Mobilier
• Fundație beton

  

Număr camere:
Număr dormitoare:
Grupuri sanitare:

2
1
1

+ TVA

* Prețurile nu conțin TVA, costuri de montaj, extraopțiuni.
* Transportul nu este inclus în preț.
* Plata se face în lei, conform contractului.

* Necesită autorizare de construire cu conținut simplificat.
* Costul consumului și economiei de energie au fost calculate la 1.5 RON/kWh.

* Condiții de plată
   20% avans; 80% înainte de încărcare.

Termen de livrare:
Între 30-45 de zile de la achitare avans.
Durată producție în fabrică: 28 de zile.
Timp de instalare:  ~ 12 zile.

CASE VERZI

ASPECT MODERN

MONTAJ RAPID

EFICIENTE ENERGETIC

QUANTUM ONE

24.400 €

• Pereții perimetrului exterior și interior
• Structură de rezistență din lemn performant scandinav
• Panouri metalice fațade
• Ferestre tip Velux
• Ușă intrare
• Tâmplărie PVC
• Membrane de izolare
• Bandă expansiune
• Membrană acoperiș
• Jgheaburi și burlane
• Kit complet accesorii montaj

PACHETUL DE BAZĂ INCLUDE EXTRAOPȚIUNI DISPONIBILE

• Pergolă exterioară
• Pardoseală panouri SIP
• Kit instalație electrică
• Kit instalație sanitară/folie anti-condens și anti-vapori
• Ventilație mecanică
• Aer condiționat
• Scări modulare
• Balustradă etaj
• Extra Izolație Vată Minerală

PRE CERTIFIED BY
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GARANȚII

• 

• 

•
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
 
 • 

• 

30 de ani garanție pentru elementele de structură (lemn), 
panouri SIP și șuruburi;
30 de ani pentru structura podelei ce se amplasează pe 
fundație (extraopțiune neinclusă în prețul casei); 
20 de ani pentru acoperiș;
20 ani pentru fațada de tablă;
2 ani pentru fațadele din lemn;
2 ani uși;
2 ani pentru ferestre;
5 ani pentru ferestre tip Velux;
2 ani pergola (extraopțiune neinclusă în prețul casei)
2 ani pentru ușile termopan și geamuri (dar nu și pentru 
încuietori sau mânere);
2 ani pentru sistemul electric (extraopțiune neinclusă în 
prețul casei);
2 ani pentru sistemul de ventilație mecanică 
(extraopțiune neinclusă în prețul casei);
2 ani pentru sistemul sanitar (extraopțiune neinclusă în 
prețul casei);
2 ani pentru aerul condiționat/sistemul de încălzire 
(extraopțiune neinclusă în prețul casei).
2 ani pentru scări (extraopțiune neinclusă în prețul casei).
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LIVING + BUCĂTĂRIE

HOL

GRUP SANITAR

17.99 mp

5.79 mp

4.00 mp

PARTER 27.78 mp

DORMITOR 14.42 mp

ETAJ 14.42 mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ 42.20 mp

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ 53.18 mp

AMPRENTĂ LA SOL 34.49 mp
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TEHNOLOGIE INOVATIVĂ FOLOSITĂ

Panouri SIP PLUS - panouri prefabricate ce au în 
componență 2 plăci OSB marca Swiss Krono și un strat 
interior de polistiren performant EPS80 de 15 cm grosime. 
Toate panourile vin prefabricate, prelucrate, tăiate și 
numerotate din fabrică.

STRUCTURA DE REZISTENȚĂ 

Este realizată din lemn performant, scandinav, certificat cu 
clasa de rezistență superioară C24 (marca Sandasa Timber). 

TÂMPLĂRIA EXTERIOARĂ 

Realizată din PVC, culoare gri antracit la exterior și alb la 
interior. Coeficient termic 0.79 w/mp .

UȘĂ INTRARE CASE 

Ușă metalică antiefracție cu lățime de 900 mm. 

ÎNVELITOAREA

Este realizată din panouri de tablă marca Budmat, vopsite 
electrostatic în culoarea gri antracit RAL 7016. 

• Suprafață parter
• Suprafață etaj
• Suprafață utilă
• Suprafață construită
• Amprenta la sol

27.78 mp
14.42 mp
42.20 mp
53.18 mp
34.49 mp

PARTER

• Lungime
• Lățime
• Înălțime
• Greutate

6.94 m
4.97 m
4.90 m

7.000 kg

DIMENSIUNI

• Documente cu privire la instalare
• Proiect de suprastructură
• Proiect de arhitectură
• Planuri și recomandări la întreținere
• Certificări de la producător
• Agrementări tehnice în concordanță cu normele în vigoare
• Precertificare verde
• Certificat energetic

DOCUMENTAȚIE PACHET BAZĂ PACHETUL NU INCLUDE

• Finisaje interioare (finisaje pereți, placare pereți,
   parchet, ceramică)
• Centrală termică
• Instalații sanitare
• Instalații electrice
• Mobilier
• Fundație beton

  

Număr camere:
Număr dormitoare:
Grupuri sanitare:

2
1
1

+ TVA

* Prețurile nu conțin TVA, costuri de montaj, extraopțiuni.
* Transportul nu este inclus în preț.
* Plata se face în lei, conform contractului.

* Necesită autorizare de construire cu conținut simplificat.
* Costul consumului și economiei de energie au fost calculate la 1.5 RON/kWh.

* Condiții de plată
   25% avans; 75% înainte de încărcare.

Termen de livrare:
Între 30-45 de zile de la achitare avans.
Durată producție în fabrică: 28 de zile.
Timp de instalare:  ~ 12 zile.

CASE VERZI

ASPECT MODERN

MONTAJ RAPID

EFICIENTE ENERGETIC

QUANTUM ONE +

27.900 €

• Pereții perimetrului exterior și interior
• Structură de rezistență din lemn performant scandinav
• Panouri metalice fațade
• Ferestre tip Velux
• Ușă intrare
• Tâmplărie PVC
• Membrane de izolare
• Bandă expansiune
• Membrană acoperiș
• Jgheaburi și burlane
• Kit complet accesorii montaj

PACHETUL DE BAZĂ INCLUDE EXTRAOPȚIUNI DISPONIBILE

• Pergolă exterioară
• Pardoseală panouri SIP
• Kit instalație electrică
• Kit instalație sanitară/folie anti-condens și anti-vapori
• Ventilație mecanică
• Aer condiționat
• Scări modulare
• Balustradă etaj
• Extra Izolație Vată Minerală

PRE CERTIFIED BY
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GARANȚII

• 

• 

•
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
 
 • 

• 

30 de ani garanție pentru elementele de structură (lemn), 
panouri SIP și șuruburi;
30 de ani pentru structura podelei ce se amplasează pe 
fundație (extraopțiune neinclusă în prețul casei); 
20 de ani pentru acoperiș;
20 ani pentru fațada de tablă;
2 ani pentru fațadele din lemn;
2 ani uși;
2 ani pentru ferestre;
5 ani pentru ferestre tip Velux;
2 ani pergola (extraopțiune neinclusă în prețul casei)
2 ani pentru ușile termopan și geamuri (dar nu și pentru 
încuietori sau mânere);
2 ani pentru sistemul electric (extraopțiune neinclusă în 
prețul casei);
2 ani pentru sistemul de ventilație mecanică 
(extraopțiune neinclusă în prețul casei);
2 ani pentru sistemul sanitar (extraopțiune neinclusă în 
prețul casei);
2 ani pentru aerul condiționat/sistemul de încălzire 
(extraopțiune neinclusă în prețul casei).
2 ani pentru scări (extraopțiune neinclusă în prețul casei).
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LIVING + BUCĂTĂRIE

HOL

GRUP SANITAR

17.99 mp

5.79 mp

4.00 mp

PARTER 27.78 mp

DORMITOR 14.42 mp

ETAJ 14.42 mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ 42.20 mp

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ 53.18 mp

AMPRENTĂ LA SOL 34.49 mp

1

2

3

4

17
17

2.
59

2.
00

4.
77

4.
97

2.33 4.25
6.75
6.94

96
1.

05
41

1.
83

72 62 81 4.07

2.16
1.

83

2.33

2.
42

4.
42

4.07

2.
00

 
 

Grup Sanitar
CA: 4.00m2
P: 8.136m

 
 

Hol
CA: 5.79 m2

P: 9.833 m

 
 

Living + Bucatarie Open Space
CA: 17.99 m2

P: 16.982 m

GOL PESTE PARTER

4.
59

4.
77

6.75
6.94

3.58 2.82
6.58

4.
59



SIMPLU,
RAPID,

ORIUNDE,
ORICÂND.

CÂNDVA,
ACASĂ!
O campanie SudRezidential 
dedicată românilor din 
Diaspora.

Fie că ești în Anglia, Italia, 

Spania, ori oriunde altundeva în 

lume, tu știi că te vei întoarce 

cândva acasă și de aceea am 

creat această campanie, 

special pentru toți românii din 

afara țării, care doresc să-și 

cumpere acum o casă, acasă!
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TEHNOLOGIE INOVATIVĂ FOLOSITĂ

Panouri SIP PLUS - panouri prefabricate ce au în 
componență 2 plăci OSB marca Swiss Krono și un strat 
interior de polistiren performant EPS80 de 15 cm grosime. 
Toate panourile vin prefabricate, prelucrate, tăiate și 
numerotate din fabrică.

STRUCTURA DE REZISTENȚĂ 

Este realizată din lemn performant, scandinav, certificat cu 
clasa de rezistență superioară C24 (marca Sandasa Timber). 

TÂMPLĂRIA EXTERIOARĂ 

Realizată din PVC, culoare gri antracit la exterior și alb la 
interior. Coeficient termic 0.79 w/mp .

UȘĂ INTRARE CASE 

Ușă metalică antiefracție cu lățime de 900 mm. 

ÎNVELITOAREA

Este realizată din panouri de tablă marca Budmat, vopsite 
electrostatic în culoarea gri antracit RAL 7016. 

• Suprafață parter
• Suprafață etaj
• Suprafață utilă
• Suprafață construită
• Amprenta la sol

27.36 mp
26.58 mp
53.94 mp
68.98 mp
34.49 mp

PARTER

• Lungime
• Lățime
• Înălțime
• Greutate

6.94 m
4.97 m
5.40 m

8.500 kg

DIMENSIUNI

• Documente cu privire la instalare
• Proiect de suprastructură
• Proiect de arhitectură
• Planuri și recomandări la întreținere
• Certificări de la producător
• Agrementări tehnice în concordanță cu normele în vigoare
• Precertificare verde
• Certificat energetic

DOCUMENTAȚIE PACHET BAZĂ PACHETUL NU INCLUDE

• Finisaje interioare (finisaje pereți, placare pereți,
   parchet, ceramică)
• Centrală termică
• Instalații sanitare
• Instalații electrice
• Mobilier
• Fundație beton

  

Număr camere:
Număr dormitoare:
Grupuri sanitare:

3
2
2

+ TVA

* Prețurile nu conțin TVA, costuri de montaj, extraopțiuni.
* Transportul nu este inclus în preț.
* Plata se face în lei, conform contractului.

* Necesită autorizare de construire cu conținut simplificat.
* Costul consumului și economiei de energie au fost calculate la 1.5 RON/kWh.

* Condiții de plată
   30% avans; 70% înainte de încărcare.

Termen de livrare:
Între 40-60 de zile de la achitare avans.
Durată producție în fabrică: 38 de zile.
Timp de instalare:  ~ 15 zile.

CASE VERZI

ASPECT MODERN

MONTAJ RAPID

EFICIENTE ENERGETIC

QUANTUM FOUR

33.500 €

• Pereții perimetrului exterior și interior
• Structură de rezistență din lemn performant scandinav
• Panouri metalice fațade
• Ferestre tip Velux
• Ușă intrare
• Tâmplărie PVC
• Membrane de izolare
• Bandă expansiune
• Membrană acoperiș
• Jgheaburi și burlane
• Kit complet accesorii montaj

PACHETUL DE BAZĂ INCLUDE EXTRAOPȚIUNI DISPONIBILE

• Pergolă exterioară
• Pardoseală panouri SIP
• Kit instalație electrică
• Kit instalație sanitară/folie anti-condens și anti-vapori
• Ventilație mecanică
• Aer condiționat
• Scări modulare
• Extra Izolație Vată Minerală

PRE CERTIFIED BY
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GARANȚII

• 

• 

•
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
 
 • 

• 

30 de ani garanție pentru elementele de structură (lemn), 
panouri SIP și șuruburi;
30 de ani pentru structura podelei ce se amplasează pe 
fundație (extraopțiune neinclusă în prețul casei); 
20 de ani pentru acoperiș;
20 ani pentru fațada de tablă;
2 ani pentru fațadele din lemn;
2 ani uși;
2 ani pentru ferestre;
5 ani pentru ferestre tip Velux;
2 ani pergola (extraopțiune neinclusă în prețul casei)
2 ani pentru ușile termopan și geamuri (dar nu și pentru 
încuietori sau mânere);
2 ani pentru sistemul electric (extraopțiune neinclusă în 
prețul casei);
2 ani pentru sistemul de ventilație mecanică 
(extraopțiune neinclusă în prețul casei);
2 ani pentru sistemul sanitar (extraopțiune neinclusă în 
prețul casei);
2 ani pentru aerul condiționat/sistemul de încălzire 
(extraopțiune neinclusă în prețul casei).
2 ani pentru scări (extraopțiune neinclusă în prețul casei).
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LIVING + BUCĂTĂRIE

HOL

GRUP SANITAR

17.67 mp

5.49 mp

4.20 mp

PARTER 27.36 mp
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GRUP SANITAR
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2.21 mp

9.48 mp

7.85 mp

4.69 mp

ETAJ 26.58 mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ 53.94 mp

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ 68.98 mp

AMPRENTĂ LA SOL 34.49 mp
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Dormitor Matrimonial
02
F: Parchet
CA: 9.48 m2

P: 14.211 m
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Grup Sanitar
02
F: Gresie
CA: 4. m2

P: 8.782 m Hol
02
F: Parchet
CA: 2.21 m2

P: 6.947 m

Scara
02
F: Lemn
CA: 2.35 m2

P: 6.702 m
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TEHNOLOGIE INOVATIVĂ FOLOSITĂ

Panouri SIP PLUS - panouri prefabricate ce au în 
componență 2 plăci OSB marca Swiss Krono și un strat 
interior de polistiren performant EPS80 de 15 cm grosime. 
Toate panourile vin prefabricate, prelucrate, tăiate și 
numerotate din fabrică.

STRUCTURA DE REZISTENȚĂ 

Este realizată din lemn performant, scandinav, certificat cu 
clasa de rezistență superioară C24 (marca Sandasa Timber). 

TÂMPLĂRIA EXTERIOARĂ 

Realizată din PVC, culoare gri antracit la exterior și alb la 
interior. Coeficient termic 0.79 w/mp .

UȘĂ INTRARE CASE 

Ușă metalică antiefracție cu lățime de 900 mm. 

ÎNVELITOAREA

Este realizată din panouri de tablă marca Budmat, vopsite 
electrostatic în culoarea gri antracit RAL 7016. 

• Suprafață parter
• Suprafață etaj
• Suprafață utilă
• Suprafață construită
• Amprenta la sol

38.62 mp
37.52 mp
76.14 mp

88.80 mp
44.39 mp

PARTER

• Lungime
• Lățime
• Înălțime
• Greutate

10.01 m
4.76 m
5.40 m

9.500 kg

DIMENSIUNI

• Documente cu privire la instalare
• Proiect de suprastructură
• Proiect de arhitectură
• Planuri și recomandări la întreținere
• Certificări de la producător
• Agrementări tehnice în concordanță cu normele în vigoare
• Precertificare verde
• Certificat energetic

DOCUMENTAȚIE PACHET BAZĂ PACHETUL NU INCLUDE

• Finisaje interioare (finisaje pereți, placare pereți,
   parchet, ceramică)
• Centrală termică
• Instalații sanitare
• Instalații electrice
• Mobilier
• Fundație beton

  

Număr camere:
Număr dormitoare:
Grupuri sanitare:

3
2
2

+ TVA

* Prețurile nu conțin TVA, costuri de montaj, extraopțiuni.
* Transportul nu este inclus în preț.
* Plata se face în lei, conform contractului.

* Necesită autorizare de construire cu conținut simplificat.
* Costul consumului și economiei de energie au fost calculate la 1.5 RON/kWh.

* Condiții de plată
   35% avans; 65% înainte de încărcare.

Termen de livrare:
Între 45-60 de zile de la achitare avans.
Durată producție în fabrică: 44 de zile.
Timp de instalare:  ~ 20 zile.

CASE VERZI

ASPECT MODERN

MONTAJ RAPID

EFICIENTE ENERGETIC

QUANTUM SIX

44.900 €

• Pereții perimetrului exterior și interior
• Structură de rezistență din lemn performant scandinav
• Panouri metalice fațade
• Ferestre tip Velux
• Ușă intrare
• Tâmplărie PVC
• Fereastră grup sanitar
• Membrane de izolare
• Bandă expansiune
• Membrană acoperiș
• Jgheaburi și burlane
• Kit complet accesorii montaj

PACHETUL DE BAZĂ INCLUDE EXTRAOPȚIUNI DISPONIBILE

• Pardoseală panouri SIP
• Kit instalație electrică
• Kit instalație sanitară/folie anti-condens și anti-vapori
• Ventilație mecanică
• Aer condiționat
• Scări modulare
• Extra Izolație Vată Minerală

PRE CERTIFIED BY
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GARANȚII

• 

• 

•
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
 
 • 

• 

30 de ani garanție pentru elementele de structură (lemn), 
panouri SIP și șuruburi;
30 de ani pentru structura podelei ce se amplasează pe 
fundație (extraopțiune neinclusă în prețul casei); 
20 de ani pentru acoperiș;
20 ani pentru fațada de tablă;
2 ani pentru fațadele din lemn;
2 ani uși;
2 ani pentru ferestre;
5 ani pentru ferestre tip Velux;
2 ani pentru ușile termopan și geamuri (dar nu și pentru 
încuietori sau mânere);
2 ani pentru sistemul electric (extraopțiune neinclusă în 
prețul casei);
2 ani pentru sistemul de ventilație mecanică 
(extraopțiune neinclusă în prețul casei);
2 ani pentru sistemul sanitar (extraopțiune neinclusă în 
prețul casei);
2 ani pentru aerul condiționat/sistemul de încălzire 
(extraopțiune neinclusă în prețul casei).
2 ani pentru scări (extraopțiune neinclusă în prețul casei).

74
P R E M I U M  M O D U L E S  G RO U P

LIVING + BUCĂTĂRIE

HOL

GRUP SANITAR

29.09 mp

5.36 mp

4.17 mp

PARTER 39.62 mp
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GRUP SANITAR
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3.67 mp

11.20 mp

11.90 mp

8.39 mp

ETAJ 37.52 mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ 76.14 mp

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ 88.80 mp

AMPRENTĂ LA SOL 44.39 mp
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Dormitor
CA: 11.90 m2

P: 15.697 m

Dormitor Matrimonial
CA: 11.20 m2

P: 15.349 m
Hol

CA: 3.67 m2

P: 7.937 m

Grup Sanitar
CA: 8.39 m2

P: 12.225 m

Scara
CA: 2.36 m2

P: 6.767 m
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TEHNOLOGIE INOVATIVĂ FOLOSITĂ

Panouri SIP PLUS - panouri prefabricate ce au în 
componență 2 plăci OSB marca Swiss Krono și un strat 
interior de polistiren performant EPS80 de 15 cm grosime. 
Toate panourile vin prefabricate, prelucrate, tăiate și 
numerotate din fabrică.

STRUCTURA DE REZISTENȚĂ 

Este realizată din lemn performant, scandinav, certificat cu 
clasa de rezistență superioară C24 (marca Sandasa Timber). 

TÂMPLĂRIA EXTERIOARĂ 

Realizată din PVC, culoare gri antracit la exterior și alb la 
interior. Coeficient termic 0.79 w/mp .

UȘĂ INTRARE CASE 

Ușă metalică antiefracție cu lățime de 900 mm. 

ÎNVELITOAREA

Este realizată din panouri de tablă marca Budmat, vopsite 
electrostatic în culoarea gri antracit RAL 7016. 

• Suprafață parter
• Suprafață etaj
• Suprafață utilă
• Suprafață construită
• Amprenta la sol

52.84 mp
53.42 mp

106.26 mp
122.22 mp

61.11 mp

PARTER

• Lungime
• Lățime
• Înălțime
• Greutate

10.86 m
6.17 m
7.07 m

20.000 kg

DIMENSIUNI

• Documente cu privire la instalare
• Proiect de suprastructură
• Proiect de arhitectură
• Planuri și recomandări la întreținere
• Certificări de la producător
• Agrementări tehnice în concordanță cu normele în vigoare
• Precertificare verde
• Certificat energetic

DOCUMENTAȚIE PACHET BAZĂ PACHETUL NU INCLUDE

• Finisaje interioare (finisaje pereți, placare pereți,
   parchet, ceramică)
• Centrală termică
• Instalații sanitare
• Instalații electrice
• Mobilier
• Fundație beton

  

Număr camere:
Număr dormitoare:
Grupuri sanitare:

4
2
2

+ TVA

* Prețurile nu conțin TVA, costuri de montaj, extraopțiuni.
* Transportul nu este inclus în preț.
* Plata se face în lei, conform contractului.

* Necesită autorizare de construire cu conținut simplificat.
* Costul consumului și economiei de energie au fost calculate la 1.5 RON/kWh.

* Condiții de plată
   40% avans; 60% înainte de încărcare.

Termen de livrare:
Între 65-80 de zile de la achitare avans.
Durată producție în fabrică: 60 de zile.
Timp de instalare:  ~ 24 zile.

CASE VERZI

ASPECT MODERN

MONTAJ RAPID

EFICIENTE ENERGETIC

QUANTUM SEVEN

65.900 €

• Pereții perimetrului exterior și interior
• Structură de rezistență din lemn performant scandinav
• Panouri metalice fațade
• Ferestre tip Velux
• Ușă intrare
• Tâmplărie PVC
• Fereastră grup sanitar
• Membrane de izolare
• Bandă expansiune
• Membrană acoperiș
• Jgheaburi și burlane
• Kit complet accesorii montaj

PACHETUL DE BAZĂ INCLUDE EXTRAOPȚIUNI DISPONIBILE

• Pardoseală panouri SIP
• Kit instalație electrică
• Kit instalație sanitară/folie anti-condens și anti-vapori
• Ventilație mecanică
• Aer condiționat
• Scări modulare
• Extra Izolație Vată Minerală

PRE CERTIFIED BY
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GARANȚII

• 

• 

•
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
 
 • 

• 

30 de ani garanție pentru elementele de structură (lemn), 
panouri SIP și șuruburi;
30 de ani pentru structura podelei ce se amplasează pe 
fundație (extraopțiune neinclusă în prețul casei); 
20 de ani pentru acoperiș;
20 ani pentru fațada de tablă;
2 ani pentru fațadele din lemn;
2 ani uși;
2 ani pentru ferestre;
5 ani pentru ferestre tip Velux;
2 ani pentru ușile termopan și geamuri (dar nu și pentru 
încuietori sau mânere);
2 ani pentru sistemul electric (extraopțiune neinclusă în 
prețul casei);
2 ani pentru sistemul de ventilație mecanică 
(extraopțiune neinclusă în prețul casei);
2 ani pentru sistemul sanitar (extraopțiune neinclusă în 
prețul casei);
2 ani pentru aerul condiționat/sistemul de încălzire 
(extraopțiune neinclusă în prețul casei).
2 ani pentru scări (extraopțiune neinclusă în prețul casei).
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LIVING + BUCĂTĂRIE

BIROU

GRUP SANITAR

HOL

SCARĂ

25.43 mp

9.03 mp

6.88 mp

7.60 mp

3.90 mp

PARTER 52.84 mp

SCARĂ

HOL

DORMITOR

DORMITOR

GRUP SANITAR

3.52 mp

2.44 mp

27.17 mp

13.36 mp

6.93 mp

ETAJ 53.42 mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ 106.26 mp

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ 122.22 mp

AMPRENTĂ LA SOL 61.11 mp
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CA: 25.43 m2

P: 20.946 m

Birou
CA: 9.03 m2

P: 12.643 m

Hol
CA: 7.60 m2

P: 14.116 m

Scara
CA: 3.90 m2

P: 8.302 m
Grup Sanitar

CA: 6.88 m2

P: 10.496 m
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Dormitor Matrimonial
CA: 27.17 m2

P: 21.168 m

Dormitor
CA: 13.36 m2

P: 15.508 m

Hol
CA: 2.44 m2

P: 6.674 m

Scara
CA: 3.52 m2

P: 7.501 mGrup Sanitar
CA: 6.93 m2

P: 10.617 m
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TEHNOLOGIE INOVATIVĂ FOLOSITĂ

Panouri SIP PLUS - panouri prefabricate ce au în 
componență 2 plăci OSB marca Swiss Krono și un strat 
interior de polistiren performant EPS80 de 15 cm grosime. 
Toate panourile vin prefabricate, prelucrate, tăiate și 
numerotate din fabrică.

STRUCTURA DE REZISTENȚĂ 

Este realizată din lemn performant, scandinav, certificat cu 
clasa de rezistență superioară C24 (marca Sandasa Timber). 

TÂMPLĂRIA EXTERIOARĂ 

Realizată din PVC, culoare gri antracit la exterior și alb la 
interior. Coeficient termic 0.79 w/mp .

UȘĂ INTRARE CASE 

Ușă metalică antiefracție cu lățime de 900 mm. 

ÎNVELITOAREA

Este realizată din panouri de tablă marca Budmat, vopsite 
electrostatic în culoarea gri antracit RAL 7016. 

• Suprafață parter
• Suprafață etaj
• Suprafață utilă
• Suprafață construită

69.49 mp
38.23 mp

107.72 mp
123.00 mp

PARTER

• Lungime
• Lățime
• Înălțime
• Greutate

11.51 m
11.25 m
5.36 m

20.000 kg

DIMENSIUNI

• Documente cu privire la instalare
• Proiect de suprastructură
• Proiect de arhitectură
• Planuri și recomandări la întreținere
• Certificări de la producător
• Agrementări tehnice în concordanță cu normele în vigoare
• Precertificare verde
• Certificat energetic

DOCUMENTAȚIE PACHET BAZĂ PACHETUL NU INCLUDE

• Finisaje interioare (finisaje pereți, placare pereți,
   parchet, ceramică)
• Centrală termică
• Instalații sanitare
• Instalații electrice
• Mobilier
• Fundație beton

  

Număr camere:
Număr dormitoare:
Grupuri sanitare:

4
2
2

+ TVA

* Prețurile nu conțin TVA, costuri de montaj, extraopțiuni.
* Transportul nu este inclus în preț.
* Plata se face în lei, conform contractului.

* Necesită autorizare de construire cu conținut simplificat.
* Costul consumului și economiei de energie au fost calculate la 1.5 RON/kWh.

* Condiții de plată
   35% avans; 65% înainte de încărcare.

Termen de livrare:
Între 70-85 de zile de la achitare avans.
Durată producție în fabrică: 68 de zile.
Timp de instalare:  ~ 26 zile.

CASE VERZI

ASPECT MODERN

MONTAJ RAPID

EFICIENTE ENERGETIC

QUANTUM SIX +

73.000 €

• Pereții perimetrului exterior și interior
• Structură de rezistență din lemn performant scandinav
• Panouri metalice fațade
• Ferestre tip Velux
• Ușă intrare
• Ușă garaj
• Tâmplărie PVC
• Fereastră grup sanitar
• Membrane de izolare
• Bandă expansiune
• Membrană acoperiș
• Jgheaburi și burlane
• Kit complet accesorii montaj

PACHETUL DE BAZĂ INCLUDE EXTRAOPȚIUNI DISPONIBILE

• Pardoseală panouri SIP
• Kit instalație electrică
• Kit instalație sanitară/folie anti-condens și anti-vapori
• Ventilație mecanică
• Aer condiționat
• Scări modulare
• Balustradă etaj
• Extra Izolație Vată Minerală

CONSUM CU 

PRE CERTIFIED BY
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GARANȚII

• 

• 

•
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
 
 • 

• 

30 de ani garanție pentru elementele de structură (lemn), 
panouri SIP și șuruburi;
30 de ani pentru structura podelei ce se amplasează pe 
fundație (extraopțiune neinclusă în prețul casei); 
20 de ani pentru acoperiș;
20 ani pentru fațada de tablă;
2 ani pentru fațadele din lemn;
2 ani uși;
2 ani pentru ferestre;
5 ani pentru ferestre tip Velux;
2 ani pentru ușile termopan și geamuri (dar nu și pentru 
încuietori sau mânere);
2 ani pentru sistemul electric (extraopțiune neinclusă în 
prețul casei);
2 ani pentru sistemul de ventilație mecanică 
(extraopțiune neinclusă în prețul casei);
2 ani pentru sistemul sanitar (extraopțiune neinclusă în 
prețul casei);
2 ani pentru aerul condiționat/sistemul de încălzire 
(extraopțiune neinclusă în prețul casei).
2 ani pentru scări (extraopțiune neinclusă în prețul casei).
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LIVING + BUCĂTĂRIE

BIROU

GRUP SANITAR

HOL

GARAJ

CAMERĂ TEHNICĂ

GRUP SANITAR

27.54 mp

6.59 mp

4.84 mp

4.44 mp

21.12 mp

2.48 mp

2.48 mp

PARTER 69.49 mp

SCARĂ

HOL

DORMITOR

DORMITOR

GRUP SANITAR

1.92 mp

3.88 mp

13.69 mp

11.58 mp

7.16 mp

ETAJ 38.23 mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ 107.72 mp
SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ 123.00 mp
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Birou
Pardoseala: Parchet Laminat
Pereti: Vopsitorie Lavabila
Tavane: Vopsitorie Lavabila
S: 6.59 m2

Grup Sanitar
Pardoseala: Gresie
Pereti: Faianta
Tavane: Vopsitorie Lavabila
S: 4.84 m2

Hol
Pardoseala: Parchet Laminat
Pereti: Vopsitorie Lavabila
Tavane: Vopsitorie Lavabila
S: 4.44 m2

Garaj
Pardoseala: Gresie
Pereti: Faianta
Tavane: Vopsitorie Lavabila
S: 21.12 m2

C.T
Pardoseala: Gresie
Pereti: Faianta
Tavane: Vopsitorie Lavabila
S: 2.48 m2

G.S
Pardoseala: Gresie
Pereti: Faianta
Tavane: Vopsitorie Lavabila
S: 2.48 m2

Living + Bucatarie Open-Space
Pardoseala: Parchet Laminat
Pereti: Vopsitorie Lavabila
Tavane: Vopsitorie Lavabila

m 45.72:S 2

Hol
Pardoseala: Parchet Laminat
Pereti: Vopsitorie Lavabila
Tavane: Vopsitorie Lavabila
S: 4.44 m2

Garaj
Pardoseala: Gresie
Pereti: Faianta
Tavane: Vopsitorie Lavabila
S: 21.12 m2

C.T
Pardoseala: Gresie
Pereti: Faianta
Tavane: Vopsitorie Lavabila
S: 2.48 m2

G.S
Pardoseala: Gresie
Pereti: Faianta
Tavane: Vopsitorie Lavabila
S: 2.48 m2

17
   

   
  2

.1
7 

   
   

   
 1

0 
   

   
  2

.1
5 

   
   

   
17

7105.30123.571

Dormitor
Pardoseala: Parchet Laminat
Pereti: Vopsitorie Lavabila
Tavane: Vopsitorie Lavabila
S: 11.58 m2

Dormitor Matrimonial
Pardoseala: Parchet Laminat
Pereti: Vopsitorie Lavabila
Tavane: Vopsitorie Lavabila
S: 13.69 m2

Hol
Pardoseala: Parchet Laminat
Pereti: Vopsitorie Lavabila
Tavane: Vopsitorie Lavabila
S: 3.88 m2

Grup Sanitar
Pardoseala: Gresie
Pereti: Faianta
Tavane: Vopsitorie Lavabila
S: 7.16 m2

Scara
S: 1.92 m2



Suntem o asociație non-profit, 

apolitică, formată din organizații 

active în toată țara. Promovăm 

responsabilitatea față de mediu și 

eficiență energetică pe durata 

ciclului de viață a unei clădiri.

www.rogbc.org
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Case modulare lemn termoizolat
Sistem interlocking



Casele pot fi aplicate cu ușurință pe toate 
tipurile de teren fără a fi nevoie de beton 
și armături suplimentare datorită 
sistemului de fundație pe piloni. Se 
recomandă, însă, o platformă betonată.

88 89

Tehnologie 

Acoperișul ce îmbracă respectivele case 
este realizat din panouri termoizolante de 
tablă galvanizată.

Lemn termoizolat cu sistem interlocking

Pereții sunt realizați din panouri cu
sistem inovativ performant de
interblocare. Sistemul de structură
al pereților este de asemenea din
lemn. Panourile pereților sunt
realizate din două straturi de lemn
masiv cu grosimea de 2 cm fiecare,
ce au la interior 2, 4, sau 6 cm de
polistiren extrudat.
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Casele dispun atât de uși de interior, cât și de exterior realizate din lemn lamelar. Ferestrele au tâmplărie din lemn
stratificat, iar sticla este izolatoare. Pentru unele dintre modele (Quantum Mega, Quantum Mini), deschiderea 
ferestrelor este realizată pe bază de piston.

DEPOZITARE GRUP SANITAR

PODEA

CADRUL CASEI 
Cadrul casei pe care se amplasează podeaua din lemn stratificat și pilonii ce au dimensiunea de 15x15 cm, cu înălțime 
de 50 cm (deasupra solului).

Scara către etaj este realizată din lemn lamelar/stratificat.

Acoperișul este realizat din panouri termoizolante din tablă galvanizată.

Pereții perimetrului exterior și interior ai camerei, reprezentați din panouri de lemn stratificat montat în sistem inovativ
de interblocare, izolat la interior cu polistiren extrudat.



VOPSEA
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Vopseaua impregnată este aplicată manual pe toată suprafața lemnului și oferă o protecție superioară. Vopseaua este
antibacteriană, nu conține metale grele sau substanțe dăunătoare organismului .

Vopseaua are în componență colorant alimentar, nu dăuneaza sănătății. Se pot alege culorile caselor dintr-un paletar
ce conține 19 variante.

Se folosesc tehnici moderne de prelucrare a lemnului, pentru finisare perfectă.

Durata de viață a lemnului este prelungită printr-un proces de curățare și șlefuire a stratului superior al acestuia, urmat
de rindeluire și impregnare. Astfel, in urma procedeului rezulta un aspect estetic placut, natural, atat pe exterior cat si
pe interior.

Lemnul folosit este uscat industrial în cuptoare speciale până ajunge la nivelul ideal de folosință. Este astfel prevenită
apariția dăunătorilor, a bacteriilor, mucegaiului sau a organismelor ce dăunează.

Cablajele electrice și instalațiile sanitare nu sunt incluse în prețuri, la fel și ceramica, centrală termică și mobilierul.

Terasa exterioară nu este inclusă în prețuri, conform cererii se va aplica o taxă suplimentară în funcție de dimensiuni.

Costurile de transport nu sunt incluse în prețul de listă-Prețurile caselor, nu conțin TVA, costuri de instalare și transport.



modele

Lemn termoizolat cu
sistem interlocking

MINI

MEGA

HIPER

HOBBIT
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modele

Lemn termoizolat cu
sistem interlocking

ULTRA

MAXIMUM

ORIGINAL

COMPLETE
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modele

Lemn termoizolat cu
sistem interlocking

OPTIMUM

HOBBIT PLUS

SUPREME
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S=33.75 mp

CABIN
S=19.28 mp

CERES
S=29.09 mp

S=87.53 mp

S=77.45 mp
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TEHNOLOGIE INOVATIVĂ FOLOSITĂ

Panouri din lemn lamelar montate în sistem inovativ 
interlocking, sunt alcătuite dintr-un strat median de 
polistiren extrudat (XPS), placat pe ambele părți cu plăci 
din lemn cu o grosime de 20 mm. Stratul de polistiren 
extrudat din interiorul panoului de lemn este disponibil în 
3 variante și anume: 20 mm, 40 mm sau 60 mm .

STRUCTURA DE REZISTENȚĂ 

Sistemul de structură  de rezistență al pereților este de 
asemenea din lemn tratat, certificat cu clasa de rezistență 
superioară. Cadrele structurale sunt realizate din lemn 
lamelar în diverse forme, sunt îmbinate cu plăci metalice 
fixate cu sisteme speciale de prindere.

TÂMPLĂRIA EXTERIOARĂ 

Tâmplăria este realizată din lemn lamelar, iar geamurile de 
tip „4 seasons’’ permit luminii solare să pătrundă în 
încăpere și, în același timp, ecranează razele infraroșii și pe 
cele UV. Asigură confortul termic, indiferent de anotimp.

UȘĂ INTRARE CASE 

Ușă cadru PVC cu piston. 

ÎNVELITOAREA

Acoperișul este realizat din panouri termoizolante din 
tablă galvanizată.

• Suprafață parter
• Suprafață utilă
• Suprafață construită
• Amprenta la sol

11.17 mp
11.17 mp

12.00 mp
12.16 mp

PARTER

• Lungime
• Lățime
• Înălțime

4.07 m
3.00 m
2.94 m

DIMENSIUNI

  

Număr camere:
Număr dormitoare:
Grupuri sanitare:

1
1

0

+ TVA

* Prețurile nu conțin TVA, costuri de montaj, extraopțiuni.
* Transportul nu este inclus în preț.
* Plata se face în lei, conform contractului.

* Necesită autorizare de construire cu conținut simplificat.
* Costul consumului și economiei de energie au fost calculate la 1.5 RON/kWh.

* Condiții de plată
   50% avans; 50% înainte de încărcare.

Prețuri începând de la:

Termen de livrare:
Între 30-45 de zile de la achitare avans.
Durată producție în fabrică: ~30 de zile.
Timp de instalare:  ~ 3 zile.

CASE VERZI

ASPECT MODERN

MONTAJ RAPID

EFICIENTE ENERGETIC

QUANTUM MINI

9.500 €

CONSUM CU 

PRE CERTIFIED BY

 

• Documente cu privire la instalare
• Proiect de suprastructură
• Proiect de arhitectură
• Planuri și recomandări la întreținere
• Certificări de la producător
• Agrementări tehnice în concordanță cu normele în vigoare
• Precertificare verde

DOCUMENTAȚIE PACHET BAZĂ

PACHETUL NU INCLUDE

• Finisaje interioare (finisaje pereți, placare pereți,
   parchet, ceramică)
• Centrală termică
• Instalații sanitare
• Instalații electrice
• Mobilier
• Fundație beton

PACHETUL DE BAZĂ INCLUDE

Sistemul de fundație pe piloni;
Podea din lemn stratificat, izolată la interior cu polistiren 
extrudat;
Sticlă izolatoare pentru ferestre;
Ferestre cu tâmplărie din lemn stratificat;
Pereții perimetrului exterior și pereții interiori ai camerei,
reprezentanți din panouri din lemn lamelar montat în 
sistem inovativ de interblocare, izolat la interior cu 
polistiren extrudat;
Acoperișul - realizat din panouri izolante pe baza de tabla
galvanizată (cu spumă izolatoare la mijloc);
Cadrul casei pe care se amplasează podeaua din lemn 
stratificat și pilonii ce au dimensiunea de 15x15 cm, cu 
înălțime totală de 50 cm (deasupra solului);
Ferestre cu deschidere pe bază de piston.

•
•

•
•
•

•

•

•

EXTRAOPȚIUNI DISPONIBILE

• Terasă exterioară
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GARANȚII

• 

• 

•

• 
• 

•

5 ani pentru panourile izolante cu sistem de interblocare 
ce sunt folosite atât la podea, pereții din exterior, pereții 
din interior sau la acoperiș;
2 ani pentru tâmplăria de lemn de la geamuri și sticla 
acesteia;
5 ani pentru vopseaua aplicată panourilor izolante (atât 
de exterior cât și de interior);
2 ani pentru uși (dar nu și pentru încuietori sau mânere);
5 ani pentru acoperiș (face referire la tabla izolatoare 
galvanizată);
2 ani pentru modulul de mobilier din grupul sanitar.
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DORMITOR 11.17 mp

PARTER 11.17 mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ 11.17 mp

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ 12.00 mp

AMPRENTĂ LA SOL 12.16 mp

1
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• Suprafață parter
• Suprafață utilă
• Suprafață construită
• Amprentă la sol

16.84 mp
16.84 mp
18.00 mp
18.45 mp

PARTER

  

Număr camere:
Număr dormitoare:
Grupuri sanitare:

1
1
1

+ TVA

* Prețurile nu conțin TVA, costuri de montaj, extraopțiuni.
* Transportul nu este inclus în preț.
* Plata se face în lei, conform contractului.

* Necesită autorizare de construire cu conținut simplificat.
* Costul consumului și economiei de energie au fost calculate la 1.5 RON/kWh.

* Condiții de plată
   50% avans; 50% înainte de încărcare.

CASE VERZI

ASPECT MODERN

MONTAJ RAPID

EFICIENTE ENERGETIC

QUANTUM MEGA

12.900 €

TEHNOLOGIE INOVATIVĂ FOLOSITĂ

Panouri din lemn lamelar montate în sistem inovativ 
interlocking, sunt alcătuite dintr-un strat median de 
polistiren extrudat (XPS), placat pe ambele părți cu plăci 
din lemn cu o grosime de 20 mm. Stratul de polistiren 
extrudat din interiorul panoului de lemn este disponibil în 
3 variante și anume: 20 mm, 40 mm sau 60 mm .

STRUCTURA DE REZISTENȚĂ 

Sistemul de structură  de rezistență al pereților este de 
asemenea din lemn tratat, certificat cu clasa de rezistență 
superioară. Cadrele structurale sunt realizate din lemn 
lamelar în diverse forme, sunt îmbinate cu plăci metalice 
fixate cu sisteme speciale de prindere.

TÂMPLĂRIA EXTERIOARĂ 

Tâmplăria este realizată din lemn lamelar, iar geamurile de 
tip „4 seasons’’ permit luminii solare să pătrundă în 
încăpere și, în același timp, ecranează razele infraroșii și pe 
cele UV. Asigură confortul termic, indiferent de anotimp.

UȘĂ INTRARE CASE 

Ușă cadru PVC cu piston. 

ÎNVELITOAREA

Acoperișul este realizat din panouri termoizolante din 
tablă galvanizată.

Prețuri începând de la:

• Lungime
• Lățime
• Înălțime

6.11 m
3.00 m
3.08 m

DIMENSIUNI

• Documente cu privire la instalare
• Proiect de suprastructură
• Proiect de arhitectură
• Planuri și recomandări la întreținere
• Certificări de la producător
• Agrementări tehnice în concordanță cu normele în vigoare
• Precertificare verde
• Certificat energetic

DOCUMENTAȚIE PACHET BAZĂ

PACHETUL NU INCLUDE

• Finisaje interioare (finisaje pereți, placare pereți,
   parchet, ceramică)
• Centrală termică
• Instalații sanitare
• Instalații electrice
• Mobilier
• Fundație beton

PACHETUL DE BAZĂ INCLUDE

Sistemul de fundație pe piloni;
Podea din lemn stratificat, izolată la interior cu polistiren 
extrudat;
Sticlă izolatoare pentru ferestre;
Ferestre cu tâmplărie din lemn stratificat;
Pereții perimetrului exterior și pereții interiori ai camerei,
reprezentanți din panouri din lemn lamelar montat în 
sistem inovativ de interblocare, izolat la interior cu 
polistiren extrudat;
Dulapul din grupul sanitar, lăcuit, prevăzut cu chiuveta 
ceramică;
Ușă de interior;
Acoperișul - realizat din panouri izolante pe baza de tabla
galvanizată (cu spumă izolatoare la mijloc);
Cadrul casei pe care se amplasează podeaua din lemn 
stratificat și pilonii ce au dimensiunea de 15x15 cm, cu 
înălțime totală de 50 cm (deasupra solului);
Ferestre cu deschidere pe bază de piston.

•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

EXTRAOPȚIUNI DISPONIBILE

• Terasă exterioară

PRE CERTIFIED BY

 

Termen de livrare:
Între 30-45 de zile de la achitare avans.
Durată producție în fabrică: ~30 de zile.
Timp de instalare:  ~ 4 zile.
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DORMITOR

BAIE

11.57 mp

5.27 mp

PARTER 16.84 mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ 16.84 mp

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ 18.00 mp

AMPRENTĂ LA SOL 18.45 mp

1

2

GARANȚII

• 

• 

•

• 
• 

•

5 ani pentru panourile izolante cu sistem de interblocare 
ce sunt folosite atât la podea, pereții din exterior, pereții 
din interior sau la acoperiș;
2 ani pentru tâmplăria de lemn de la geamuri și sticla 
acesteia;
5 ani pentru vopseaua aplicată panourilor izolante (atât 
de exterior cât și de interior);
2 ani pentru uși (dar nu și pentru încuietori sau mânere);
5 ani pentru acoperiș (face referire la tabla izolatoare 
galvanizată);
2 ani pentru modulul de mobilier din grupul sanitar.



|  WWW.CREDIT24H.RO
Alege și tu o casă verde,

certificată Green Homes!0729.572.570

CREDITELOR
accesarea

VERZI
Dobândă redusă faţă 
de un credit ipotecar;

Comision analiză 
dosar 0;

Comision rambursare 
anticipată: 0 lei;

Taxă evaluare: 0 lei;

UN PRODUS DE CREDITARE
ECO-FRIENDLY

află mai multe detalii
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• Suprafață parter
• Suprafață etaj
• Suprafață utilă
• Suprafață construită
• Amprenta la sol

14.03 mp
4.87 mp

18.90 mp
21.00 mp
15.60 mp

PARTER

  

Număr camere:
Număr dormitoare:
Grupuri sanitare:

2
1
1

+ TVA

* Prețurile nu conțin TVA, costuri de montaj, extraopțiuni.
* Transportul nu este inclus în preț.
* Plata se face în lei, conform contractului.

* Necesită autorizare de construire cu conținut simplificat.
* Costul consumului și economiei de energie au fost calculate la 1.5 RON/kWh.

CASE VERZI

ASPECT MODERN

MONTAJ RAPID

EFICIENTE ENERGETIC

QUANTUM HIPER

14.900 €
* Condiții de plată
   50% avans; 50% înainte de încărcare.

TEHNOLOGIE INOVATIVĂ FOLOSITĂ

Panouri din lemn lamelar montate în sistem inovativ 
interlocking, sunt alcătuite dintr-un strat median de 
polistiren extrudat (XPS), placat pe ambele părți cu plăci 
din lemn cu o grosime de 20 mm. Stratul de polistiren 
extrudat din interiorul panoului de lemn este disponibil în 
3 variante și anume: 20 mm, 40 mm sau 60 mm .

STRUCTURA DE REZISTENȚĂ 

Sistemul de structură  de rezistență al pereților este de 
asemenea din lemn tratat, certificat cu clasa de rezistență 
superioară. Cadrele structurale sunt realizate din lemn 
lamelar în diverse forme, sunt îmbinate cu plăci metalice 
fixate cu sisteme speciale de prindere.

TÂMPLĂRIA EXTERIOARĂ 

Tâmplăria este realizată din lemn lamelar, iar geamurile de 
tip „4 seasons’’ permit luminii solare să pătrundă în 
încăpere și, în același timp, ecranează razele infraroșii și pe 
cele UV. Asigură confortul termic, indiferent de anotimp.

UȘĂ INTRARE CASE 

Ușă din lemn masiv cu geam. 

ÎNVELITOAREA

Acoperișul este realizat din panouri termoizolante din 
tablă galvanizată.

Prețuri începând de la:

• Lungime
• Lățime
• Înălțime

6.05 m
2.55 m
3.73 m

DIMENSIUNI

Termen de livrare:
Între 30-45 de zile de la achitare avans.
Durată producție în fabrică: ~30 de zile.
Timp de instalare:  ~ 6 zile.

• Documente cu privire la instalare
• Proiect de suprastructură
• Proiect de arhitectură
• Planuri și recomandări la întreținere
• Certificări de la producător
• Agrementări tehnice în concordanță cu normele în vigoare
• Precertificare verde
• Certificat energetic

DOCUMENTAȚIE PACHET BAZĂ

PACHETUL NU INCLUDE

• Finisaje interioare (finisaje pereți, placare pereți,
   parchet, ceramică)
• Centrală termică
• Instalații sanitare
• Instalații electrice
• Mobilier
• Fundație beton

PACHETUL DE BAZĂ INCLUDE

Modulele din bucătărie, corpurile de mobilă, prevăzute cu 
blat din lemn masiv;
Sistemul de fundație pe piloni;
Podea din lemn stratificat, izolată la interior cu polistiren 
extrudat;
Sticlă izolatoare pentru ferestre;
Ferestre cu tâmplărie din lemn stratificat;
Pereții perimetrului exterior și pereții interiori ai camerei,
reprezentanți din panouri din lemn lamelar montat în 
sistem inovativ de interblocare, izolat la interior cu 
polistiren extrudat;
Dulapul din grupul sanitar, lacuit, prevăzut cu chiuvetă 
ceramica;
Ușă de exterior din lemn lamelar;
Ușile de interior;
Scara către etaj, din lemn lamelar;
Acoperișul - realizat din panouri izolante pe baza de tablă
galvanizată (cu spumă izolatoare la mijloc);
Cadrul casei pe care se amplasează podeaua din lemn 
stratificat și pilonii ce au dimensiunea de 15x15 cm, cu 
înălțime totală de 50 cm (deasupra solului);

• 

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•

EXTRAOPȚIUNI DISPONIBILE

• Terasă exterioară

PRE CERTIFIED BY
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GARANȚII

• 

• 

•

• 
• 

•
•

5 ani pentru panourile izolante cu sistem de interblocare 
ce sunt folosite atât la podea, pereții din exterior, pereții 
din interior sau la acoperiș;
2 ani pentru tâmplăria de lemn de la geamuri și sticla 
acesteia;
5 ani pentru vopseaua aplicată panourilor izolante (atât 
de exterior cât și de interior);
2 ani pentru uși (dar nu și pentru încuietori sau mânere);
5 ani pentru acoperiș (face referire la tabla izolatoare 
galvanizată);
2 ani pentru modulul de mobilier din grupul sanitar;
5 ani pentru scări.

LIVING + BUCĂTĂRIE

GRUP SANITAR

9.40 mp

4.63 mp

PARTER 14.03 mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ 18.90 mp

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ 21.00 mp

AMPRENTĂ LA SOL 15.60 mp

1

2

DORMITOR 4.87 mp

ETAJ 4.87 mp

3

60
97
⁸

97
²

110

203⁷ 389⁴ 6



• Suprafață parter
• Suprafață utilă
• Suprafață construită
• Amprenta la sol

22.08 mp
22.08 mp
25.00 mp
25.25 mp

PARTER

114 115

  

Număr camere:
Număr dormitoare:
Grupuri sanitare:

1
1
1

+ TVA

* Prețurile nu conțin TVA, costuri de montaj, extraopțiuni.
* Transportul nu este inclus în preț.
* Plata se face în lei, conform contractului.

* Necesită autorizare de construire cu conținut simplificat.
* Costul consumului și economiei de energie au fost calculate la 1.5 RON/kWh.

CASE VERZI

ASPECT MODERN

MONTAJ RAPID

EFICIENTE ENERGETIC

QUANTUM HOBBIT

17.900 €

PRE CERTIFIED BY

 

* Condiții de plată
   50% avans; 50% înainte de încărcare.

TEHNOLOGIE INOVATIVĂ FOLOSITĂ

Panouri din lemn lamelar montate în sistem inovativ 
interlocking, sunt alcătuite dintr-un strat median de 
polistiren extrudat (XPS), placat pe ambele părți cu plăci 
din lemn cu o grosime de 20 mm. Stratul de polistiren 
extrudat din interiorul panoului de lemn este disponibil în 
3 variante și anume: 20 mm, 40 mm sau 60 mm .

STRUCTURA DE REZISTENȚĂ 

Sistemul de structură  de rezistență al pereților este de 
asemenea din lemn tratat, certificat cu clasa de rezistență 
superioară. Cadrele structurale sunt realizate din lemn 
lamelar în diverse forme, sunt îmbinate cu plăci metalice 
fixate cu sisteme speciale de prindere.

TÂMPLĂRIA EXTERIOARĂ 

Tâmplăria este realizată din lemn lamelar, iar geamurile de 
tip „4 seasons’’ permit luminii solare să pătrundă în 
încăpere și, în același timp, ecranează razele infraroșii și pe 
cele UV. Asigură confortul termic, indiferent de anotimp.

UȘĂ INTRARE CASE 

Ușă din lemn masiv . 

ÎNVELITOAREA

Acoperișul este realizat din panouri termoizolante din 
tablă galvanizată.

Prețuri începând de la:

• Lungime
• Lățime
• Înălțime

5.05 m
5.00 m
2.63 m

DIMENSIUNI

Termen de livrare:
Între 30-45 de zile de la achitare avans.
Durată producție în fabrică: ~30 de zile.
Timp de instalare:  ~ 6 zile.

• Documente cu privire la instalare
• Proiect de suprastructură
• Proiect de arhitectură
• Planuri și recomandări la întreținere
• Certificări de la producător
• Agrementări tehnice în concordanță cu normele în vigoare
• Precertificare verde
• Certificat energetic

DOCUMENTAȚIE PACHET BAZĂ

PACHETUL NU INCLUDE

• Finisaje interioare (finisaje pereți, placare pereți,
   parchet, ceramică)
• Centrală termică
• Instalații sanitare
• Instalații electrice
• Mobilier
• Fundație beton

EXTRAOPȚIUNI DISPONIBILE

• Terasă exterioară

PACHETUL DE BAZĂ INCLUDE

Sistemul de fundație pe piloni;
Podea din lemn stratificat, izolată la interior cu polistiren 
extrudat;
Sticlă izolatoare pentru ferestre;
Ferestre cu tâmplărie din lemn stratificat;
Pereții perimetrului exterior și pereții interiori ai camerei,
reprezentanți din panouri din lemn lamelar montat în 
sistem inovativ de interblocare, izolat la interior cu 
polistiren extrudat;
Dulapul din grupul sanitar, lacuit, prevăzut cu chiuvetă 
ceramica;
Ușă de exterior din lemn lamelar;
Ușile de interior;
Scara către etaj, din lemn lamelar;
Acoperișul - realizat din panouri izolante pe baza de tablă
galvanizată (cu spumă izolatoare la mijloc);
Cadrul casei pe care se amplasează podeaua din lemn 
stratificat și pilonii ce au dimensiunea de 15x15 cm, cu 
înălțime totală de 50 cm (deasupra solului);

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•



LIVING + BUCĂTĂRIE

GRUP SANITAR

18.36 mp

3.72 mp

PARTER 22.08 mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ 22.08 mp

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ 25.00 mp

AMPRENTĂ LA SOL 25.25 mp

1

2

DORMITOR 5.00 mp

ETAJ 5.00 mp

3
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GARANȚII

• 

• 

•

• 
• 

•

5 ani pentru panourile izolante cu sistem de interblocare 
ce sunt folosite atât la podea, pereții din exterior, pereții 
din interior sau la acoperiș;
2 ani pentru tâmplăria de lemn de la geamuri și sticla 
acesteia;
5 ani pentru vopseaua aplicată panourilor izolante (atât 
de exterior cât și de interior);
2 ani pentru uși (dar nu și pentru încuietori sau mânere);
5 ani pentru acoperiș (face referire la tabla izolatoare 
galvanizată);
2 ani pentru modulul de mobilier din grupul sanitar;

15
⁵

32

32

15
⁵
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Număr camere:
Număr dormitoare:
Grupuri sanitare:

2
1
1

+ TVA

* Prețurile nu conțin TVA, costuri de montaj, extraopțiuni.
* Transportul nu este inclus în preț.
* Plata se face în lei, conform contractului.

* Necesită autorizare de construire cu conținut simplificat.
* Costul consumului și economiei de energie au fost calculate la 1.5 RON/kWh.

CASE VERZI

ASPECT MODERN

MONTAJ RAPID

EFICIENTE ENERGETIC

QUANTUM ULTRA

18.700 €

TEHNOLOGIE INOVATIVĂ FOLOSITĂ

Panouri din lemn lamelar montate în sistem inovativ 
interlocking, sunt alcătuite dintr-un strat median de 
polistiren extrudat (XPS), placat pe ambele părți cu plăci 
din lemn cu o grosime de 20 mm. Stratul de polistiren 
extrudat din interiorul panoului de lemn este disponibil în 
3 variante și anume: 20 mm, 40 mm sau 60 mm .

STRUCTURA DE REZISTENȚĂ 

Sistemul de structură  de rezistență al pereților este de 
asemenea din lemn tratat, certificat cu clasa de rezistență 
superioară. Cadrele structurale sunt realizate din lemn 
lamelar în diverse forme, sunt îmbinate cu plăci metalice 
fixate cu sisteme speciale de prindere.

TÂMPLĂRIA EXTERIOARĂ 

Tâmplăria este realizată din lemn lamelar, iar geamurile de 
tip „4 seasons’’ permit luminii solare să pătrundă în 
încăpere și, în același timp, ecranează razele infraroșii și pe 
cele UV. Asigură confortul termic, indiferent de anotimp.

UȘĂ INTRARE CASE 

Ușă din lemn masiv cu geam. 

ÎNVELITOAREA

Acoperișul este realizat din panouri termoizolante din 
tablă galvanizată.

* Condiții de plată
   50% avans; 50% înainte de încărcare.

Prețuri începând de la:

• Lungime
• Lățime
• Înălțime

8.05 m
2.55 m
3.76 m

DIMENSIUNI

Termen de livrare:
Între 30-45 de zile de la achitare avans.
Durată producție în fabrică: ~30 de zile.
Timp de instalare:  ~ 6 zile.

• Suprafață parter
• Suprafață etaj
• Suprafață utilă
• Suprafață construită
• Amprenta la sol

18.81 mp
5.13 mp

23.94 mp
26.00 mp
20.60 mp

PARTER

• Documente cu privire la instalare
• Proiect de suprastructură
• Proiect de arhitectură
• Planuri și recomandări la întreținere
• Certificări de la producător
• Agrementări tehnice în concordanță cu normele în vigoare
• Precertificare verde
• Certificat energetic

DOCUMENTAȚIE PACHET BAZĂ

PACHETUL NU INCLUDE

• Finisaje interioare (finisaje pereți, placare pereți,
   parchet, ceramică)
• Centrală termică
• Instalații sanitare
• Instalații electrice
• Mobilier
• Fundație beton

EXTRAOPȚIUNI DISPONIBILE

• Terasă exterioară

PRE CERTIFIED BY

 

PACHETUL DE BAZĂ INCLUDE

Modulele din bucătărie, corpurile de mobilă, prevăzute cu 
blat din lemn masiv;
Sistemul de fundație pe piloni;
Podea din lemn stratificat, izolată la interior cu polistiren 
extrudat;
Sticlă izolatoare pentru ferestre;
Ferestre cu tâmplărie din lemn stratificat;
Pereții perimetrului exterior și pereții interiori ai camerei,
reprezentanți din panouri din lemn lamelar montat în 
sistem inovativ de interblocare, izolat la interior cu 
polistiren extrudat;
Dulapul din grupul sanitar, lacuit, prevăzut cu chiuvetă 
ceramica;
Ușă de exterior din lemn lamelar;
Ușile de interior;
Scara către etaj, din lemn lamelar;
Acoperișul - realizat din panouri izolante pe baza de tablă
galvanizată (cu spumă izolatoare la mijloc);
Cadrul casei pe care se amplasează podeaua din lemn 
stratificat și pilonii ce au dimensiunea de 15x15 cm, cu 
înălțime totală de 50 cm (deasupra solului);

• 

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•
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LIVING + BUCĂTĂRIE

GRUP SANITAR

14.18 mp

4.63 mp

PARTER 18.81 mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ 23.94 mp

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ 26.00 mp

AMPRENTĂ LA SOL 20.60 mp

1

2

DORMITOR 5.13 mp

ETAJ 5.13 mp

3

GARANȚII

• 

• 

•

• 
• 

•
•

5 ani pentru panourile izolante cu sistem de interblocare 
ce sunt folosite atât la podea, pereții din exterior, pereții 
din interior sau la acoperiș;
2 ani pentru tâmplăria de lemn de la geamuri și sticla 
acesteia;
5 ani pentru vopseaua aplicată panourilor izolante (atât 
de exterior cât și de interior);
2 ani pentru uși (dar nu și pentru încuietori sau mânere);
5 ani pentru acoperiș (face referire la tabla izolatoare 
galvanizată);
2 ani pentru modulul de mobilier din grupul sanitar;
5 ani pentru scări.



SIMPLU,
RAPID,

ORIUNDE,
ORICÂND.

Câștigă
bani
alături de
echipa
SudRezidential!

Cel mai simplu mod de 
a câștiga bani din 
imobiliare.
Suntem siguri că și tu 
dorești să obții venituri 
suplimentare, mai ales 
în această perioadă.

Află mai multe pe
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Număr camere:
Număr dormitoare:
Grupuri sanitare:

2
1
1

+ TVA

* Prețurile nu conțin TVA, costuri de montaj, extraopțiuni.
* Transportul nu este inclus în preț.
* Plata se face în lei, conform contractului.

* Necesită autorizare de construire cu conținut simplificat.
* Costul consumului și economiei de energie au fost calculate la 1.5 RON/kWh.

CASE VERZI

ASPECT MODERN

MONTAJ RAPID

EFICIENTE ENERGETIC

QUANTUM MAXIMUM

31.200 €

TEHNOLOGIE INOVATIVĂ FOLOSITĂ

Panouri din lemn lamelar montate în sistem inovativ 
interlocking, sunt alcătuite dintr-un strat median de 
polistiren extrudat (XPS), placat pe ambele părți cu plăci 
din lemn cu o grosime de 20 mm. Stratul de polistiren 
extrudat din interiorul panoului de lemn este disponibil în 
3 variante și anume: 20 mm, 40 mm sau 60 mm .

STRUCTURA DE REZISTENȚĂ 

Sistemul de structură  de rezistență al pereților este de 
asemenea din lemn tratat, certificat cu clasa de rezistență 
superioară. Cadrele structurale sunt realizate din lemn 
lamelar în diverse forme, sunt îmbinate cu plăci metalice 
fixate cu sisteme speciale de prindere.

TÂMPLĂRIA EXTERIOARĂ 

Tâmplăria este realizată din lemn lamelar, iar geamurile de 
tip „4 seasons’’ permit luminii solare să pătrundă în 
încăpere și, în același timp, ecranează razele infraroșii și pe 
cele UV. Asigură confortul termic, indiferent de anotimp.

UȘĂ INTRARE CASE 

Ușă din lemn masiv cu geam. 

ÎNVELITOAREA

Acoperișul este realizat din panouri termoizolante din 
tablă galvanizată.

* Condiții de plată
   50% avans; 50% înainte de încărcare.

Prețuri începând de la:

• Lungime
• Lățime
• Înălțime

6.05 m
5.00 m
5.10 m

DIMENSIUNI

Termen de livrare:
Între 30-45 de zile de la achitare avans.
Durată producție în fabrică: ~30 de zile.
Timp de instalare:  ~ 7 zile.

• Suprafață parter
• Suprafață etaj
• Suprafață terasă
• Suprafață utilă
• Suprafață construită
• Amprenta la sol

26.70 mp
11.04 mp
1.45 mp

39.19 mp
43.50 mp
30.25 mp

PARTER

• Documente cu privire la instalare
• Proiect de suprastructură
• Proiect de arhitectură
• Planuri și recomandări la întreținere
• Certificări de la producător
• Agrementări tehnice în concordanță cu normele în vigoare
• Precertificare verde
• Certificat energetic

DOCUMENTAȚIE PACHET BAZĂ

PACHETUL NU INCLUDE

• Finisaje interioare (finisaje pereți, placare pereți,
   parchet, ceramică)
• Centrală termică
• Instalații sanitare
• Instalații electrice
• Mobilier
• Fundație beton

EXTRAOPȚIUNI DISPONIBILE

• Terasă exterioară

PRE CERTIFIED BY

 

PACHETUL DE BAZĂ INCLUDE

Modulele din bucătărie, corpurile de mobilă, prevăzute cu 
blat din lemn masiv;
Sistemul de fundație pe piloni;
Podea din lemn stratificat, izolată la interior cu polistiren 
extrudat;
Sticlă izolatoare pentru ferestre;
Ferestre cu tâmplărie din lemn stratificat;
Pereții perimetrului exterior și pereții interiori ai camerei,
reprezentanți din panouri din lemn lamelar montat în 
sistem inovativ de interblocare, izolat la interior cu 
polistiren extrudat;
Dulapul din grupul sanitar, lacuit, prevăzut cu chiuvetă 
ceramica;
Ușă de exterior din lemn lamelar;
Ușile de interior;
Scara către etaj, din lemn lamelar;
Acoperișul - realizat din panouri izolante pe baza de tablă
galvanizată (cu spumă izolatoare la mijloc);
Cadrul casei pe care se amplasează podeaua din lemn 
stratificat și pilonii ce au dimensiunea de 15x15 cm, cu 
înălțime totală de 50 cm (deasupra solului);

• 

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•
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P R E M I U M  M O D U L E S  G RO U P

LIVING + BUCĂTĂRIE

GRUP SANITAR

22.98 mp

3.72 mp

PARTER 26.70 mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ 39.19 mp

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ 43.50 mp

AMPRENTĂ LA SOL 30.25 mp

1

2

DORMITOR 11.04 mp

ETAJ 11.04 mp

3

TERASĂ 1.45 mp

TERASE 1.45 mp

4

GARANȚII

• 

• 

•

• 
• 

•
•

5 ani pentru panourile izolante cu sistem de interblocare 
ce sunt folosite atât la podea, pereții din exterior, pereții 
din interior sau la acoperiș;
2 ani pentru tâmplăria de lemn de la geamuri și sticla 
acesteia;
5 ani pentru vopseaua aplicată panourilor izolante (atât 
de exterior cât și de interior);
2 ani pentru uși (dar nu și pentru încuietori sau mânere);
5 ani pentru acoperiș (face referire la tabla izolatoare 
galvanizată);
2 ani pentru modulul de mobilier din grupul sanitar;
5 ani pentru scări.
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Număr camere:
Număr dormitoare:
Grupuri sanitare:

2
1
1

+ TVA

* Prețurile nu conțin TVA, costuri de montaj, extraopțiuni.
* Transportul nu este inclus în preț.
* Plata se face în lei, conform contractului.

* Necesită autorizare de construire cu conținut simplificat.
* Costul consumului și economiei de energie au fost calculate la 1.5 RON/kWh.

CASE VERZI

ASPECT MODERN

MONTAJ RAPID

EFICIENTE ENERGETIC

QUANTUM ORIGINAL

38.400 €

TEHNOLOGIE INOVATIVĂ FOLOSITĂ

Panouri din lemn lamelar montate în sistem inovativ 
interlocking, sunt alcătuite dintr-un strat median de 
polistiren extrudat (XPS), placat pe ambele părți cu plăci 
din lemn cu o grosime de 20 mm. Stratul de polistiren 
extrudat din interiorul panoului de lemn este disponibil în 
3 variante și anume: 20 mm, 40 mm sau 60 mm .

STRUCTURA DE REZISTENȚĂ 

Sistemul de structură  de rezistență al pereților este de 
asemenea din lemn tratat, certificat cu clasa de rezistență 
superioară. Cadrele structurale sunt realizate din lemn 
lamelar în diverse forme, sunt îmbinate cu plăci metalice 
fixate cu sisteme speciale de prindere.

TÂMPLĂRIA EXTERIOARĂ 

Tâmplăria este realizată din lemn lamelar, iar geamurile de 
tip „4 seasons’’ permit luminii solare să pătrundă în 
încăpere și, în același timp, ecranează razele infraroșii și pe 
cele UV. Asigură confortul termic, indiferent de anotimp.

UȘĂ INTRARE CASE 

Ușă din lemn masiv cu geam. 

ÎNVELITOAREA

Acoperișul este realizat din panouri termoizolante din 
tablă galvanizată.

* Condiții de plată
   50% avans; 50% înainte de încărcare.

Prețuri începând de la:

• Lungime
• Lățime
• Înălțime

8.05 m
5.00 m
5.10 m

DIMENSIUNI

Termen de livrare:
Între 30-45 de zile de la achitare avans.
Durată producție în fabrică: ~30 de zile.
Timp de instalare:  ~ 7 zile.

• Suprafață parter
• Suprafață etaj
• Suprafață terasă
• Suprafață utilă
• Suprafață construită
• Amprenta la sol

36.49 mp
11.04 mp
1.46 mp

48.99 mp
53.50 mp
40.26 mp

PARTER

• Documente cu privire la instalare
• Proiect de suprastructură
• Proiect de arhitectură
• Planuri și recomandări la întreținere
• Certificări de la producător
• Agrementări tehnice în concordanță cu normele în vigoare
• Precertificare verde
• Certificat energetic

DOCUMENTAȚIE PACHET BAZĂ

PACHETUL NU INCLUDE

• Finisaje interioare (finisaje pereți, placare pereți,
   parchet, ceramică)
• Centrală termică
• Instalații sanitare
• Instalații electrice
• Mobilier
• Fundație beton

EXTRAOPȚIUNI DISPONIBILE

• Terasă exterioară

PRE CERTIFIED BY

 

PACHETUL DE BAZĂ INCLUDE

Modulele din bucătărie, corpurile de mobilă, prevăzute cu 
blat din lemn masiv;
Sistemul de fundație pe piloni;
Podea din lemn stratificat, izolată la interior cu polistiren 
extrudat;
Sticlă izolatoare pentru ferestre;
Ferestre cu tâmplărie din lemn stratificat;
Pereții perimetrului exterior și pereții interiori ai camerei,
reprezentanți din panouri din lemn lamelar montat în 
sistem inovativ de interblocare, izolat la interior cu 
polistiren extrudat;
Dulapul din grupul sanitar, lacuit, prevăzut cu chiuvetă 
ceramica;
Ușă de exterior din lemn lamelar;
Ușile de interior;
Scara către etaj, din lemn lamelar;
Acoperișul - realizat din panouri izolante pe baza de tablă
galvanizată (cu spumă izolatoare la mijloc);
Cadrul casei pe care se amplasează podeaua din lemn 
stratificat și pilonii ce au dimensiunea de 15x15 cm, cu 
înălțime totală de 50 cm (deasupra solului);

• 

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•



131130
P R E M I U M  M O D U L E S  G RO U P

LIVING + BUCĂTĂRIE

GRUP SANITAR

32.77 mp

3.72 mp

PARTER 36.49 mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ 48.99 mp

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ 53.50 mp

AMPRENTĂ LA SOL 40.26 mp

1

2

DORMITOR 11.04 mp

ETAJ 11.04 mp

3

TERASĂ 1.46 mp

TERASE 1.46 mp

4

GARANȚII

• 

• 

•

• 
• 

•
•

5 ani pentru panourile izolante cu sistem de interblocare 
ce sunt folosite atât la podea, pereții din exterior, pereții 
din interior sau la acoperiș;
2 ani pentru tâmplăria de lemn de la geamuri și sticla 
acesteia;
5 ani pentru vopseaua aplicată panourilor izolante (atât 
de exterior cât și de interior);
2 ani pentru uși (dar nu și pentru încuietori sau mânere);
5 ani pentru acoperiș (face referire la tabla izolatoare 
galvanizată);
2 ani pentru modulul de mobilier din grupul sanitar;
5 ani pentru scări.
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Număr camere:
Număr dormitoare:
Grupuri sanitare:

3
2
1

+ TVA

* Prețurile nu conțin TVA, costuri de montaj, extraopțiuni.
* Transportul nu este inclus în preț.
* Plata se face în lei, conform contractului.

* Necesită autorizare de construire cu conținut simplificat.
* Costul consumului și economiei de energie au fost calculate la 1.5 RON/kWh.

CASE VERZI

ASPECT MODERN

MONTAJ RAPID

EFICIENTE ENERGETIC

QUANTUM COMPLETE

45.600 €

PRE CERTIFIED BY

 

TEHNOLOGIE INOVATIVĂ FOLOSITĂ

Panouri din lemn lamelar montate în sistem inovativ 
interlocking, sunt alcătuite dintr-un strat median de 
polistiren extrudat (XPS), placat pe ambele părți cu plăci 
din lemn cu o grosime de 20 mm. Stratul de polistiren 
extrudat din interiorul panoului de lemn este disponibil în 
3 variante și anume: 20 mm, 40 mm sau 60 mm .

STRUCTURA DE REZISTENȚĂ 

Sistemul de structură  de rezistență al pereților este de 
asemenea din lemn tratat, certificat cu clasa de rezistență 
superioară. Cadrele structurale sunt realizate din lemn 
lamelar în diverse forme, sunt îmbinate cu plăci metalice 
fixate cu sisteme speciale de prindere.

TÂMPLĂRIA EXTERIOARĂ 

Tâmplăria este realizată din lemn lamelar, iar geamurile de 
tip „4 seasons’’ permit luminii solare să pătrundă în 
încăpere și, în același timp, ecranează razele infraroșii și pe 
cele UV. Asigură confortul termic, indiferent de anotimp.

UȘĂ INTRARE CASE 

Ușă din lemn masiv cu geam. 

ÎNVELITOAREA

Acoperișul este realizat din panouri termoizolante din 
tablă galvanizată.

* Condiții de plată
   50% avans; 50% înainte de încărcare.

Prețuri începând de la:

• Lungime
• Lățime
• Înălțime

10.08 m
5.00 m
5.10 m

DIMENSIUNI

Termen de livrare:
Între 30-45 de zile de la achitare avans.
Durată producție în fabrică: ~30 de zile.
Timp de instalare:  ~ 9 zile.

• Suprafață parter
• Suprafață etaj
• Suprafață terasă
• Suprafață utilă
• Suprafață construită
• Amprenta la sol

37.82 mp
11.04 mp
9.81 mp

58.67 mp
63.50 mp
50.32 mp

PARTER

• Documente cu privire la instalare
• Proiect de suprastructură
• Proiect de arhitectură
• Planuri și recomandări la întreținere
• Certificări de la producător
• Agrementări tehnice în concordanță cu normele în vigoare
• Precertificare verde
• Certificat energetic

DOCUMENTAȚIE PACHET BAZĂ

PACHETUL NU INCLUDE

• Finisaje interioare (finisaje pereți, placare pereți,
   parchet, ceramică)
• Centrală termică
• Instalații sanitare
• Instalații electrice
• Mobilier
• Fundație beton

EXTRAOPȚIUNI DISPONIBILE

• Terasă exterioară

PACHETUL DE BAZĂ INCLUDE

Modulele din bucătărie, corpurile de mobilă, prevăzute cu 
blat din lemn masiv;
Sistemul de fundație pe piloni;
Podea din lemn stratificat, izolată la interior cu polistiren 
extrudat;
Sticlă izolatoare pentru ferestre;
Ferestre cu tâmplărie din lemn stratificat;
Pereții perimetrului exterior și pereții interiori ai camerei,
reprezentanți din panouri din lemn lamelar montat în 
sistem inovativ de interblocare, izolat la interior cu 
polistiren extrudat;
Dulapul din grupul sanitar, lacuit, prevăzut cu chiuvetă 
ceramica;
Ușă de exterior din lemn lamelar;
Ușile de interior;
Scara către etaj, din lemn lamelar;
Acoperișul - realizat din panouri izolante pe baza de tablă
galvanizată (cu spumă izolatoare la mijloc);
Cadrul casei pe care se amplasează podeaua din lemn 
stratificat și pilonii ce au dimensiunea de 15x15 cm, cu 
înălțime totală de 50 cm (deasupra solului);

• 

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•
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P R E M I U M  M O D U L E S  G RO U P

LIVING + BUCĂTĂRIE

DORMITOR

BAIE

HOL

23.83 mp

8.39 mp

3.72 mp

1.88 mp

PARTER 37.82 mp

DORMITOR 11.04 mp

ETAJ 11.04 mp

1

2

3

4

5

TERASĂ 9.81 mp

TERASE 9.81 mp

6

SUPRAFAȚĂ UTILĂ 58.67 mp

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ 63.50 mp

AMPRENTĂ LA SOL 50.32 mp

GARANȚII

• 

• 

•

• 
• 

•
•

5 ani pentru panourile izolante cu sistem de interblocare 
ce sunt folosite atât la podea, pereții din exterior, pereții 
din interior sau la acoperiș;
2 ani pentru tâmplăria de lemn de la geamuri și sticla 
acesteia;
5 ani pentru vopseaua aplicată panourilor izolante (atât 
de exterior cât și de interior);
2 ani pentru uși (dar nu și pentru încuietori sau mânere);
5 ani pentru acoperiș (face referire la tabla izolatoare 
galvanizată);
2 ani pentru modulul de mobilier din grupul sanitar;
5 ani pentru scări.
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Număr camere:
Număr dormitoare:
Grupuri sanitare:

3
2
1

+ TVA

* Prețurile nu conțin TVA, costuri de montaj, extraopțiuni.
* Transportul nu este inclus în preț.
* Plata se face în lei, conform contractului.

* Necesită autorizare de construire cu conținut simplificat.
* Costul consumului și economiei de energie au fost calculate la 1.5 RON/kWh.

CASE VERZI

ASPECT MODERN

MONTAJ RAPID

EFICIENTE ENERGETIC

QUANTUM OPTIMUM

61.800 €

PRE CERTIFIED BY

 

• Documente cu privire la instalare
• Proiect de suprastructură
• Proiect de arhitectură
• Planuri și recomandări la întreținere
• Certificări de la producător
• Agrementări tehnice în concordanță cu normele în vigoare
• Precertificare verde
• Certificat energetic

DOCUMENTAȚIE PACHET BAZĂ

PACHETUL NU INCLUDE

• Finisaje interioare (finisaje pereți, placare pereți,
   parchet, ceramică)
• Centrală termică
• Instalații sanitare
• Instalații electrice
• Mobilier
• Fundație beton

EXTRAOPȚIUNI DISPONIBILE

• Terasă exterioară

TEHNOLOGIE INOVATIVĂ FOLOSITĂ

Panouri din lemn lamelar montate în sistem inovativ 
interlocking, sunt alcătuite dintr-un strat median de 
polistiren extrudat (XPS), placat pe ambele părți cu plăci 
din lemn cu o grosime de 20 mm. Stratul de polistiren 
extrudat din interiorul panoului de lemn este disponibil în 
3 variante și anume: 20 mm, 40 mm sau 60 mm .

STRUCTURA DE REZISTENȚĂ 

Sistemul de structură  de rezistență al pereților este de 
asemenea din lemn tratat, certificat cu clasa de rezistență 
superioară. Cadrele structurale sunt realizate din lemn 
lamelar în diverse forme, sunt îmbinate cu plăci metalice 
fixate cu sisteme speciale de prindere.

TÂMPLĂRIA EXTERIOARĂ 

Tâmplăria este realizată din lemn lamelar, iar geamurile de 
tip „4 seasons’’ permit luminii solare să pătrundă în 
încăpere și, în același timp, ecranează razele infraroșii și pe 
cele UV. Asigură confortul termic, indiferent de anotimp.

UȘĂ INTRARE CASE 

Ușă din lemn masiv cu geam. 

ÎNVELITOAREA

Acoperișul este realizat din panouri termoizolante din 
tablă galvanizată.

* Condiții de plată
   50% avans; 50% înainte de încărcare.

Prețuri începând de la:

• Lungime
• Lățime
• Înălțime

10.27 m
6.00 m
5.76 m

DIMENSIUNI

Termen de livrare:
Între 30-45 de zile de la achitare avans.
Durată producție în fabrică: ~30 de zile.
Timp de instalare:  ~ 12 zile.

• Suprafață parter
• Suprafață etaj
• Suprafață terasă
• Suprafață utilă
• Suprafață construită
• Amprenta la sol

46.06 mp
18.57 mp
12.77 mp
77.40 mp
83.45 mp
61.60 mp

 

PARTER

PACHETUL DE BAZĂ INCLUDE

Modulele din bucătărie, corpurile de mobilă, prevăzute cu 
blat din lemn masiv;
Sistemul de fundație pe piloni;
Podea din lemn stratificat, izolată la interior cu polistiren 
extrudat;
Sticlă izolatoare pentru ferestre;
Ferestre cu tâmplărie din lemn stratificat;
Pereții perimetrului exterior și pereții interiori ai camerei,
reprezentanți din panouri din lemn lamelar montat în 
sistem inovativ de interblocare, izolat la interior cu 
polistiren extrudat;
Dulapul din grupul sanitar, lacuit, prevăzut cu chiuvetă 
ceramica;
Ușă de exterior din lemn lamelar;
Ușile de interior;
Scara către etaj, din lemn lamelar;
Acoperișul - realizat din panouri izolante pe baza de tablă
galvanizată (cu spumă izolatoare la mijloc);
Cadrul casei pe care se amplasează podeaua din lemn 
stratificat și pilonii ce au dimensiunea de 15x15 cm, cu 
înălțime totală de 50 cm (deasupra solului);

• 

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•
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P R E M I U M  M O D U L E S  G RO U P

GARANȚII

• 

• 

•

• 
• 

•
•

5 ani pentru panourile izolante cu sistem de interblocare 
ce sunt folosite atât la podea, pereții din exterior, pereții 
din interior sau la acoperiș;
2 ani pentru tâmplăria de lemn de la geamuri și sticla 
acesteia;
5 ani pentru vopseaua aplicată panourilor izolante (atât 
de exterior cât și de interior);
2 ani pentru uși (dar nu și pentru încuietori sau mânere);
5 ani pentru acoperiș (face referire la tabla izolatoare 
galvanizată);
2 ani pentru modulul de mobilier din grupul sanitar;
5 ani pentru scări.

LIVING + BUCĂTĂRIE

DORMITOR

BAIE

31.11 mp

10.36 mp

4.59 mp

PARTER 46.06 mp

DORMITOR 18.57 mp

ETAJ 18.57 mp

1

2

3

4

TERASĂ 12.77 mp

TERASE 12.77 mp

5

SUPRAFAȚĂ UTILĂ 77.40 mp

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ 83.45 mp

AMPRENTĂ LA SOL 61.60 mp
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• Documente cu privire la instalare
• Proiect de suprastructură
• Proiect de arhitectură
• Planuri și recomandări la întreținere
• Certificări de la producător
• Agrementări tehnice în concordanță cu normele în vigoare
• Precertificare verde
• Certificat energetic

DOCUMENTAȚIE PACHET BAZĂ

PACHETUL NU INCLUDE

• Finisaje interioare (finisaje pereți, placare pereți,
   parchet, ceramică)
• Centrală termică
• Instalații sanitare
• Instalații electrice
• Mobilier
• Fundație beton

  

Număr camere:
Număr dormitoare:
Grupuri sanitare:

4
3
2

+ TVA

* Prețurile nu conțin TVA, costuri de montaj, extraopțiuni.
* Transportul nu este inclus în preț.
* Plata se face în lei, conform contractului.

* Necesită autorizare de construire cu conținut simplificat.
* Costul consumului și economiei de energie au fost calculate la 1.5 RON/kWh.

CASE VERZI

ASPECT MODERN

MONTAJ RAPID

EFICIENTE ENERGETIC

QUANTUM SUPREME

68.200 €

EXTRAOPȚIUNI DISPONIBILE

• Terasă exterioară

PRE CERTIFIED BY

 

TEHNOLOGIE INOVATIVĂ FOLOSITĂ

Panouri din lemn lamelar montate în sistem inovativ 
interlocking, sunt alcătuite dintr-un strat median de 
polistiren extrudat (XPS), placat pe ambele părți cu plăci 
din lemn cu o grosime de 20 mm. Stratul de polistiren 
extrudat din interiorul panoului de lemn este disponibil în 
3 variante și anume: 20 mm, 40 mm sau 60 mm .

STRUCTURA DE REZISTENȚĂ 

Sistemul de structură  de rezistență al pereților este de 
asemenea din lemn tratat, certificat cu clasa de rezistență 
superioară. Cadrele structurale sunt realizate din lemn 
lamelar în diverse forme, sunt îmbinate cu plăci metalice 
fixate cu sisteme speciale de prindere.

TÂMPLĂRIA EXTERIOARĂ 

Tâmplăria este realizată din lemn lamelar, iar geamurile de 
tip „4 seasons’’ permit luminii solare să pătrundă în 
încăpere și, în același timp, ecranează razele infraroșii și pe 
cele UV. Asigură confortul termic, indiferent de anotimp.

UȘĂ INTRARE CASE 

Ușă din lemn masiv cu geam. 

ÎNVELITOAREA

Acoperișul este realizat din panouri termoizolante din 
tablă galvanizată.

* Condiții de plată
   50% avans; 50% înainte de încărcare.

Prețuri începând de la:

• Lungime
• Lățime
• Înălțime

10.27 m
6.00 m
5.92 m

DIMENSIUNI

Termen de livrare:
Între 30-45 de zile de la achitare avans.
Durată producție în fabrică: ~30 de zile.
Timp de instalare:  ~ 15 zile.

• Suprafață parter
• Suprafață etaj
• Suprafață terasă
• Suprafață utilă
• Suprafață construită
• Amprenta la sol

46.12 mp
26.13 mp
12.77 mp

85.02 mp
93.00 mp
61.60 mp

PARTER

PACHETUL DE BAZĂ INCLUDE

Modulele din bucătărie, corpurile de mobilă, prevăzute cu 
blat din lemn masiv;
Sistemul de fundație pe piloni;
Podea din lemn stratificat, izolată la interior cu polistiren 
extrudat;
Sticlă izolatoare pentru ferestre;
Ferestre cu tâmplărie din lemn stratificat;
Pereții perimetrului exterior și pereții interiori ai camerei,
reprezentanți din panouri din lemn lamelar montat în 
sistem inovativ de interblocare, izolat la interior cu 
polistiren extrudat;
Dulapul din grupul sanitar, lacuit, prevăzut cu chiuvetă 
ceramica;
Ușă de exterior din lemn lamelar;
Ușile de interior;
Scara către etaj, din lemn lamelar;
Acoperișul - realizat din panouri izolante pe baza de tablă
galvanizată (cu spumă izolatoare la mijloc);
Cadrul casei pe care se amplasează podeaua din lemn 
stratificat și pilonii ce au dimensiunea de 15x15 cm, cu 
înălțime totală de 50 cm (deasupra solului);

• 

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•
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GARANȚII

• 

• 

•

• 
• 

•
•

5 ani pentru panourile izolante cu sistem de interblocare 
ce sunt folosite atât la podea, pereții din exterior, pereții 
din interior sau la acoperiș;
2 ani pentru tâmplăria de lemn de la geamuri și sticla 
acesteia;
5 ani pentru vopseaua aplicată panourilor izolante (atât 
de exterior cât și de interior);
2 ani pentru uși (dar nu și pentru încuietori sau mânere);
5 ani pentru acoperiș (face referire la tabla izolatoare 
galvanizată);
2 ani pentru modulul de mobilier din grupul sanitar;
5 ani pentru scări.

LIVING + BUCĂTĂRIE

DORMITOR

BAIE

30.78 mp

11.50 mp

3.84 mp

PARTER 46.12 mp

DORMITOR

DORMITOR

HOL

10.07 mp

10.06 mp

6.00 mp

ETAJ 26.13 mp

1

2

3

4

5

6

TERASĂ 12.77 mp

TERASE 12.77 mp

7

SUPRAFAȚĂ UTILĂ 85.02 mp

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ 93.00 mp

AMPRENTĂ LA SOL 61.60 mp



10 ANI
DE EXPERIENŢĂ
ÎN EVALUĂRI 
IMOBILIARE

Ne place o decizie fundamentată, 

argumentată și bine cântărită. Credem 

în analize aprofundate și riscuri 

asumate complet și până la capăt.

Avem cunoștințele necesare, abilitățile 

exersate și experiența îndelungată de 

lucru pe piața din România pentru a ne 

ghida clienții către cele mai bune 

decizii în investiții.

Studiile noastre de fezabilitate și 

rapoartele de evaluare acoperă o arie 

vastă de segmente de piață – de la 

evaluarea proprietăților rezidențiale 

sau comerciale și studii de dezvoltare 

imobiliară, până la evaluări de afaceri 

și consultanță specializată în investiții.

www . i n v e s t p o i n t . r o

Profesionalism
Promptitudine
Responsabilitate

decizii
MAI

BUNE
în afaceri



146 147

  

Număr camere:
Număr dormitoare:
Grupuri sanitare:

2
1
1

+ TVA

* Prețurile nu conțin TVA, costuri de montaj, extraopțiuni.
* Transportul nu este inclus în preț.
* Plata se face în lei, conform contractului.

* Necesită autorizare de construire cu conținut simplificat.
* Costul consumului și economiei de energie au fost calculate la 1.5 RON/kWh.

CASE VERZI

ASPECT MODERN

MONTAJ RAPID

EFICIENTE ENERGETIC

QUANTUM HOBBIT+

34.800 €

CONSUM CU 

PRE CERTIFIED BY

 

* Condiții de plată
   50% avans; 50% înainte de încărcare.

TEHNOLOGIE INOVATIVĂ FOLOSITĂ

Panouri din lemn lamelar montate în sistem inovativ 
interlocking, sunt alcătuite dintr-un strat median de 
polistiren extrudat (XPS), placat pe ambele părți cu plăci 
din lemn cu o grosime de 20 mm. Stratul de polistiren 
extrudat din interiorul panoului de lemn este disponibil în 
3 variante și anume: 20 mm, 40 mm sau 60 mm .

STRUCTURA DE REZISTENȚĂ 

Sistemul de structură  de rezistență al pereților este de 
asemenea din lemn tratat, certificat cu clasa de rezistență 
superioară. Cadrele structurale sunt realizate din lemn 
lamelar în diverse forme, sunt îmbinate cu plăci metalice 
fixate cu sisteme speciale de prindere.

TÂMPLĂRIA EXTERIOARĂ 

Tâmplăria este realizată din lemn lamelar, iar geamurile de 
tip „4 seasons’’ permit luminii solare să pătrundă în 
încăpere și, în același timp, ecranează razele infraroșii și pe 
cele UV. Asigură confortul termic, indiferent de anotimp.

UȘĂ INTRARE CASE 

Ușă din lemn masiv cu geam. 

ÎNVELITOAREA

Acoperișul este realizat din panouri termoizolante din 
tablă galvanizată.

Prețuri începând de la:

• Lungime
• Lățime
• Înălțime

6.00 m
6.20 m
2.63 m

DIMENSIUNI

Termen de livrare:
Între 30-45 de zile de la achitare avans.
Durată producție în fabrică: ~30 de zile.
Timp de instalare:  ~ 7 zile.

• Documente cu privire la instalare
• Proiect de suprastructură
• Proiect de arhitectură
• Planuri și recomandări la întreținere
• Certificări de la producător
• Agrementări tehnice în concordanță cu normele în vigoare
• Precertificare verde

DOCUMENTAȚIE PACHET BAZĂ

PACHETUL NU INCLUDE

• Finisaje interioare (finisaje pereți, placare pereți,
   parchet, ceramică)
• Centrală termică
• Instalații sanitare
• Instalații electrice
• Mobilier
• Fundație beton

EXTRAOPȚIUNI DISPONIBILE

• Terasă exterioară

PACHETUL DE BAZĂ INCLUDE

Modulele din bucătărie, corpurile de mobilă, prevăzute cu 
blat din lemn masiv;
Sistemul de fundație pe piloni;
Podea din lemn stratificat, izolată la interior cu polistiren 
extrudat;
Sticlă izolatoare pentru ferestre;
Ferestre cu tâmplărie din lemn stratificat;
Pereții perimetrului exterior și pereții interiori ai camerei,
reprezentanți din panouri din lemn lamelar montat în 
sistem inovativ de interblocare, izolat la interior cu 
polistiren extrudat;
Dulapul din grupul sanitar, lacuit, prevăzut cu chiuvetă 
ceramica;
Ușă de exterior din lemn lamelar;
Ușile de interior;
Scara către etaj, din lemn lamelar;
Acoperișul - realizat din panouri izolante pe baza de tablă
galvanizată (cu spumă izolatoare la mijloc);
Cadrul casei pe care se amplasează podeaua din lemn 
stratificat și pilonii ce au dimensiunea de 15x15 cm, cu 
înălțime totală de 50 cm (deasupra solului);

• 

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•

• Suprafață parter
• Suprafață utilă
• Suprafață construită
• Amprenta la sol

33.75 mp
33.75 mp
37.14 mp
37.14 mp

PARTER
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GARANȚII

• 

• 

•

• 
• 

•

5 ani pentru panourile izolante cu sistem de interblocare 
ce sunt folosite atât la podea, pereții din exterior, pereții 
din interior sau la acoperiș;
2 ani pentru tâmplăria de lemn de la geamuri și sticla 
acesteia;
5 ani pentru vopseaua aplicată panourilor izolante (atât 
de exterior cât și de interior);
2 ani pentru uși (dar nu și pentru încuietori sau mânere);
5 ani pentru acoperiș (face referire la tabla izolatoare 
galvanizată);
2 ani pentru modulul de mobilier din grupul sanitar;

LIVING + BUCĂTĂRIE

DORMITOR

BAIE

16.97 mp

11.19 mp

5.60 mp

PARTER 33.75mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ 33.75 mp

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ 37.14 mp

AMPRENTĂ LA SOL 37.14 mp

1

2

3

DORMITOR 5.00 mp

ETAJ 5.00 mp

3
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Număr camere:
Număr dormitoare:
Grupuri sanitare:

1
0
1

+ TVA

* Prețurile nu conțin TVA, costuri de montaj, extraopțiuni.
* Transportul nu este inclus în preț.
* Plata se face în lei, conform contractului.

* Necesită autorizare de construire cu conținut simplificat.
* Costul consumului și economiei de energie au fost calculate la 1.5 RON/kWh.

CASE VERZI

ASPECT MODERN

MONTAJ RAPID

EFICIENTE ENERGETIC

QUANTUM CABIN

19.600 €

CONSUM CU 

PRE CERTIFIED BY

 

* Condiții de plată
   50% avans; 50% înainte de încărcare.

TEHNOLOGIE INOVATIVĂ FOLOSITĂ

Panouri din lemn lamelar montate în sistem inovativ 
interlocking, sunt alcătuite dintr-un strat median de 
polistiren extrudat (XPS), placat pe ambele părți cu plăci 
din lemn cu o grosime de 20 mm. Stratul de polistiren 
extrudat din interiorul panoului de lemn este disponibil în 
3 variante și anume: 20 mm, 40 mm sau 60 mm .

STRUCTURA DE REZISTENȚĂ 

Sistemul de structură  de rezistență al pereților este de 
asemenea din lemn tratat, certificat cu clasa de rezistență 
superioară. Cadrele structurale sunt realizate din lemn 
lamelar în diverse forme, sunt îmbinate cu plăci metalice 
fixate cu sisteme speciale de prindere.

TÂMPLĂRIA EXTERIOARĂ 

Tâmplăria este realizată din lemn lamelar, iar geamurile de 
tip „4 seasons’’ permit luminii solare să pătrundă în 
încăpere și, în același timp, ecranează razele infraroșii și pe 
cele UV. Asigură confortul termic, indiferent de anotimp.

UȘĂ INTRARE CASE 

Ușă din lemn masiv . 

ÎNVELITOAREA

Acoperișul este realizat din panouri termoizolante din 
tablă galvanizată.

Prețuri începând de la:

• Lungime
• Lățime
• Înălțime

7.05 m
3.00 m
2.63 m

DIMENSIUNI

Termen de livrare:
Între 30-45 de zile de la achitare avans.
Durată producție în fabrică: ~30 de zile.
Timp de instalare:  ~ 4 zile.

• Suprafață parter
• Suprafață terasă
• Suprafață utilă
• Suprafață construită
• Amprenta la sol

17.86 mp
1.42 mp

19.28 mp
21.00 mp
21.14 mp

PARTER

• Documente cu privire la instalare
• Proiect de suprastructură
• Proiect de arhitectură
• Planuri și recomandări la întreținere
• Certificări de la producător
• Agrementări tehnice în concordanță cu normele în vigoare
• Precertificare verde
• Certificat energetic

DOCUMENTAȚIE PACHET BAZĂ

PACHETUL NU INCLUDE

• Finisaje interioare (finisaje pereți, placare pereți,
   parchet, ceramică)
• Centrală termică
• Instalații sanitare
• Instalații electrice
• Mobilier
• Fundație beton

PACHETUL DE BAZĂ INCLUDE

Sistemul de fundație pe piloni
Podea din lemn stratificat, izolată la interior cu polistiren 
extrudat.
Sticlă izolatoare pentru ferestre
Ferestre cu tâmplărie din lemn stratificat
Pereții perimetrului exterior și pereții interiori ai camerei,
reprezentanți din panouri din lemn laminat montat în 
sistem inovativ de interblocare, izolat la interior cu 
polistiren extrudat
Dulapul din grupul sanitar, lacuit, prevăzut cu chiuveta 
ceramica
Ușă de exterior din lemn laminat
Ușile de interior
Acoperișul - realizat din panouri izolante pe baza detabla
galvanizată (cu spumă izolatoare la mijloc)
Cadrul casei pe care se amplaseaza podeaua din lemn 
laminat si pilonii ce au dimensiunea de 15x15 cm, cu 
inaltime totala de 50 cm (deasupra solului )

•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

EXTRAOPȚIUNI DISPONIBILE

• Terasă exterioară
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GARANȚII

• 

• 

•

• 
• 

•

5 ani pentru panourile izolante cu sistem de interblocare 
ce sunt folosite atât la podea, pereții din exterior, pereții 
din interior sau la acoperiș;
2 ani pentru tâmplăria de lemn de la geamuri și sticla 
acesteia;
5 ani pentru vopseaua aplicată panourilor izolante (atât 
de exterior cât și de interior);
2 ani pentru uși (dar nu și pentru încuietori sau mânere);
5 ani pentru acoperiș (face referire la tabla izolatoare 
galvanizată);
2 ani pentru modulul de mobilier din grupul sanitar;

LIVING + BUCĂTĂRIE

BAIE

14.17 mp

3.69 mp

PARTER 17.86 mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ 19.28 mp

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ 21.00 mp

AMPRENTĂ LA SOL 21.14 mp

1

2

TERASĂ 1.42 mp

TERASE 1.42 mp

3
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Număr camere:
Număr dormitoare:
Grupuri sanitare:

2
1
1

+ TVA

* Prețurile nu conțin TVA, costuri de montaj, extraopțiuni.
* Transportul nu este inclus în preț.
* Plata se face în lei, conform contractului.

* Necesită autorizare de construire cu conținut simplificat.
* Costul consumului și economiei de energie au fost calculate la 1.5 RON/kWh.

CASE VERZI

ASPECT MODERN

MONTAJ RAPID

EFICIENTE ENERGETIC

QUANTUM CERES

38.700 €

CONSUM CU 

PRE CERTIFIED BY

 

• Documente cu privire la instalare
• Proiect de suprastructură
• Proiect de arhitectură
• Planuri și recomandări la întreținere
• Certificări de la producător
• Agrementări tehnice în concordanță cu normele în vigoare
• Precertificare verde

DOCUMENTAȚIE PACHET BAZĂ

PACHETUL NU INCLUDE

• Finisaje interioare (finisaje pereți, placare pereți,
   parchet, ceramică)
• Centrală termică
• Instalații sanitare
• Instalații electrice
• Mobilier
• Fundație beton

PACHETUL DE BAZĂ INCLUDE

Modulele din bucătărie, corpurile de mobilă, prevăzute cu 
blat din lemn masiv.
Sistemul de fundație pe piloni
Podea din lemn stratificat, izolată la interior cu polistiren 
extrudat.
Sticlă izolatoare pentru ferestre
Ferestre cu tâmplărie din lemn stratificat
Pereții perimetrului exterior și pereții interiori ai camerei,
reprezentanți din panouri din lemn laminat montat în 
sistem inovativ de interblocare, izolat la interior cu 
polistiren extrudat
Dulapul din grupul sanitar, lacuit, prevăzut cu chiuveta 
ceramica
Ușă de exterior din lemn laminat
Ușile de interior
Acoperișul - realizat din panouri izolante pe baza detabla
galvanizată (cu spumă izolatoare la mijloc)
Cadrul casei pe care se amplaseaza podeaua din lemn 
laminat si pilonii ce au dimensiunea de 15x15 cm, cu 
inaltime totala de 50 cm (deasupra solului )

•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

EXTRAOPȚIUNI DISPONIBILE

• Terasă exterioară

* Condiții de plată
   50% avans; 50% înainte de încărcare.

TEHNOLOGIE INOVATIVĂ FOLOSITĂ

Panouri din lemn lamelar montate în sistem inovativ 
interlocking, sunt alcătuite dintr-un strat median de 
polistiren extrudat (XPS), placat pe ambele părți cu plăci 
din lemn cu o grosime de 20 mm. Stratul de polistiren 
extrudat din interiorul panoului de lemn este disponibil în 
3 variante și anume: 20 mm, 40 mm sau 60 mm .

STRUCTURA DE REZISTENȚĂ 

Sistemul de structură  de rezistență al pereților este de 
asemenea din lemn tratat, certificat cu clasa de rezistență 
superioară. Cadrele structurale sunt realizate din lemn 
lamelar în diverse forme, sunt îmbinate cu plăci metalice 
fixate cu sisteme speciale de prindere.

TÂMPLĂRIA EXTERIOARĂ 

Tâmplăria este realizată din lemn lamelar, iar geamurile de 
tip „4 seasons’’ permit luminii solare să pătrundă în 
încăpere și, în același timp, ecranează razele infraroșii și pe 
cele UV. Asigură confortul termic, indiferent de anotimp.

UȘĂ INTRARE CASE 

Ușă din lemn masiv cu geam. 

ÎNVELITOAREA

Acoperișul este realizat din panouri termoizolante din 
tablă galvanizată.

Prețuri începând de la:

• Lungime
• Lățime
• Înălțime

8.23 m
4.00 m

- m

DIMENSIUNI

Termen de livrare:
Între 30-45 de zile de la achitare avans.
Durată producție în fabrică: ~30 de zile.
Timp de instalare:  ~ 7 zile.

• Suprafață parter
• Suprafață utilă
• Suprafață terase
• Suprafață construită
• Amprenta la sol

29.09 mp
29.09 mp
32.46 mp
32.00 mp
32.91 mp

PARTER
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LIVING + BUCĂTĂRIE

DORMITOR

BAIE

17.77 mp

7.28 mp

4.04 mp

PARTER 29.09 mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ 29.09 mp

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ 32.00 mp

AMPRENTĂ LA SOL 32.19 mp

1

2

3

TERASĂ ACOPERITĂ

TERASĂ

PODEST

1.22 mp

30.13 mp

1.11 mp

TERASE 32.46 mp

4

5

6

GARANȚII

• 

• 

•

• 
• 

•

5 ani pentru panourile izolante cu sistem de interblocare 
ce sunt folosite atât la podea, pereții din exterior, pereții 
din interior sau la acoperiș;
2 ani pentru tâmplăria de lemn de la geamuri și sticla 
acesteia;
5 ani pentru vopseaua aplicată panourilor izolante (atât 
de exterior cât și de interior);
2 ani pentru uși (dar nu și pentru încuietori sau mânere);
5 ani pentru acoperiș (face referire la tabla izolatoare 
galvanizată);
2 ani pentru modulul de mobilier din grupul sanitar;
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ÎNCEARCĂ
GRATUIT

NOUL
SIMULATOR

ONLINE

TOTUL
DOAR LA
UN CLICK
DISTANȚĂ

VERIFICĂ-ȚI

ACUM
 ELIGIBILITATEA

SIMPLU,
RAPID,

ORIUNDE,
ORICÂND.
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Tehnologie 

 
 

→ prețuri începând de la 100 Euro/ Mp + TVA structură ușoară pentru hale
→ prețuri începând de la 125 Euro/ Mp + TVA pentru case

*Pentru structurile mai mici de 160 mpc, transportul nu este inclus.

162 163



164 165

PROCES INSTALARE

1 2

4 6
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SECTOR ECONOMIC REZILIENT

Turismul

+33%

43%

   +21%

 

 

SECTOR ECONOMIC REZILIENT
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ROMÂNIA 

170 171

Pandemia a modificat preferințele de călătorie și de cazare a turiștilor, atât străini, cât și români.

Întoarcerea la natură pentru activități în aer liber este una din trendințele principale înregistrate în industria
turismului la nivel global. Restricțiile impuse asupra populației au făcut ca oamenii să caute vacanțe în care să
petreacă timp cât mai aproape de natură.

Astfel că, atât turismul de natură, cât și ecoturismul (o specialitate în cadrul turismului de natură) s-au accentuat
semnificativ.

Preferințele turiștilor se îndreaptă către unități de cazare închiriate integral situate în natură în regiuni izolate
și dotate cu toate utilitățile. Acestea au devenit o alternativa la hoteluri, urcând rapid în topul preferințelor de
vacanță.

În căutarea pentru libertate, spațiu propriu generos, confort și siguranță, casele de vacanță, bungalourile,
cabanele, vilele etc. au urcat rapid în topul preferințelor de vacanță a turiștilor.

Potrivit Travelminit, în 2020 rezervarea vacanțelor în unități de cazare de tip cabană, vilă sau casă de vacanță,
a înregistrat o creștere cu 85% față de anul 2019.

Potrivit datelor furnizate de Travelminit în cadrul unui studiu realizat de Szallas Group și Nielsen IQ, rezervările
în cadrul hotelurilor a scăzut de la 26% în 2019 la 24% în 2020, în timp ce ponderea rezervărilor non-hoteliere
(apartamente, vile și case de vacanță) a crescut de la 20% la 24%.

-
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Sosiri

Previziunile pentru următorii 8 ani (2022-2030) indică o creștere procentuală de două cifre în aceste regiuni
a numărului de înnoptări:

 →Regiunea Nord-Vest: +45% (+1.1 mil înnoptări)
 →Regiunea Centru: +22% (1.1 mil înnoptări)
 →Regiunea Nord-Est: +20 (+450 mii înnoptări)
 →Regiunea Sud-Est: +19% (+1.0 mil înnoptări)

Creșteri de două cifre procentuale sunt înregistrate, de asemenea, și în rândul sosirilor în previziunile pentru
următorii 8 ani (2022 - 2030):

 →Regiunea Nord-Vest: +32% (+480 mii sosiri)
 →Regiunea Centru: +28% (750 mii sosiri)
 →Regiunea Nord-Est: +28 (+340 mii sosiri)
 →Regiunea Sud-Est: +26% (+450 mii sosiri)

România deține un fond extrem de bogat de suprafețe mari de pădure naturală, biodiversitate cu un procent
ridicat de ecosisteme naturale, obiective turistice naturale și antropice de o mare varietate, frumusețe și
originalitate - care se regăsesc pe întreg teritoriul țării.

Ansambluri de elemente naturale, economice și culturale care reprezintă potențialul turistic al unui teritoriu
relevă posibilitățile de valorificare turistică, dau o anumită funcționalitate pentru turism și, astfel, constituie
premise de dezvoltare a activității de turism.

ANALIZĂ PREȚURI TEREN INTRAVILAN REGIUNI

Analiza ofertelor de vânzare teren intravilan care corespund cerințelor specifice de investiție în construcția
unităților de cazare închiriată integral precum: amplasament ideal aproape de natură, în vecinătatea unor
obiective turistice consacrate și peisagistică.

Astfel că, în cele 4 regiuni de dezvoltare, se regăsesc următoarele prețuri minime, maxime și medii pe mp:
      Min.   Max.   Avg.
 Regiunea Sud-Est    2€   541€   74€
 Regiunea Centru     4€   200€   38€
 Regiunea Nord-Vest    1€   225€   43€
 Regiunea Nord-Est    4€   180€   27€

Analiza a 408 oferte pentru terenuri intravilane care la prima vedere corespund cerințelor de investiții din
cele 4 Regiuni de Dezvoltare ideale pentru investiții relevă următoarele tendințe și variații:

 → Preț minim / mp variază între   1 € - 4 €
 → Preț maxim / mp variază între   180 € - 541 €
 → Preț mediu / mp variază între   23 € - 74 €
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Alte județe cu potențial din punctul de vedere al amplasamentului aproape de natură, cu zone de dealuri și 
munte sau de Dunăre, cu peisaje și locații cu potențial atractiv pentru turiști, sunt:

Un aspect esențial de care trebuie să țineți cont dacă doriți o investiție în unele din aceste județe, este faptul 
că fluxul de turiști (sosiri și înnoptări) nu este la fel de mare precum cel înregistrat în primele 11 județe.

Cu toate acestea, arealul în care sunt amplasate acestea prezintă potențial de practicare a numeroase tipuri 
de turism,, care combinat cu o strategie de marketing simplă dar eficientă, poate să vă asigure un flux 
constant de turiști și o clientelă fidelizată.

Un avantaj al acestor zone este acela referitor la competiția din domeniu care nu este la fel de mare precum 
în top 11 județe!

Datele indică faptul că turiștii favorizează destinațiile turistice din zona litoralului Românesc, urmat de zona 
de munte și stațiunile balneare.

Preferințele sunt în directă corelare cu tendințele și rezultate înregistrate în analizarea Regiunilor de
Dezvoltare și a Județelor din țară propice privind intrarea în domeniul ospitalității prin intermediul investiției
în Casele Modulare Quantum!

Un aspect esențial de care trebuie să țineți cont dacă doriți o investiție în unele din aceste județe, este faptul 
că fluxul de turiști (sosiri și înnoptări) nu este la fel de mare precum cel înregistrat în primele 11 județe.
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Este de menționat faptul că, deși nu se regăsesc în acest top, există mai multe județe care prezintă un potențial
substanțial pentru investiții și, ca urmare, nu ar trebui neglijate ca opțiuni viabile.

Versatilitatea Caselor Modualare Quantum de a putea fi amplasate oriunde are marele avantaje că investiția nu 
este condiționată de limite de amplasament într-o anumită zonă (munte SAU mare).

Astfel că, decizia de UNDE să investesc NU este limitată și constrânsă de acest aspect, ci de factori economici care
influențează investiția, precum număr sosiri turiști, înnoptări și indice de cazare netă.

Acești factori economici sunt, la rândul lor, influențați de bogăția obiectivelor turistice naturale și antropice din 
cadrul județului care permit practicarea unui număr mare de tipuri de turism și în mai multe sezoane (anotimpuri).
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SCOP TURISTIC 

Nivel de investiție: MEDIU

Obținerea de venit din construirea de ansambluri de vacanță formate din Case Modulare Quantum se realizează din:

 → Vânzare caselor către investitori (cumpărători)
 → Comision din închirierea lor ulterioară
 → Taxă de administrare unități de cazare

Această abordare îmbină activitatea de dezvoltator imobiliar cu cea de management a proprietății.

Vânzarea și închirierea ulterioară a caselor se adresează celor care doresc să achiziționeze case de vacanță pentru a 
genera venit din închirierea lor integrală ca unități de cazare, însă nu doresc să le administreze ei.

Nivel de investiție: SCĂZUT

Închirierea integrală a una sau mai multe unități de cazare în scop turistic se poate realiza atât din poziția de 
persoană fizică, cât și juridică.

Pentru o mai bună acoperire, se recomandă promovarea unității sau unităților de închiriat pe website-uri și pe 
platforme dedicate precum Airbnb etc.

Închirierea se poate realiza atât din poziția de persoană fizică, cât și din poziția de persoană juridică. Particularitățile 
gestionării afacerii sunt în strânsă concordanță cu forma de organizare aleasă.

Nivel de investiție: MEDIU

Investiția în achiziționarea de Case Modulare poate să genereze venit și din vânzarea acestora pentru destinații de 
locuit.

Acest tip de investiție este mai complex, necesită un efort financiar crescut și generează venituri din vânzarea 
imobilelor construite.

Nivel de investiție: RIDICAT

Obținerea de venit din construirea și administrarea unui complex turistic se realizează prin:
 → Vânzarea și administrarea unităților locative
 → Administrarea facilităților complexului

O astfel de abordare prezintă un pachet investițional tuturor celor care doresc să achiziționeze o vilă, beneficiind de 
un anumit randament garantat pe an pe o perioadă determinată.

Cumpărătorul final de case de vacanță modulare din cadrul complexului turistic le achiziționează ca investiție în 
afacerea reprezentată de complexul turistic.

Fiecare investitor (cumpărător de case modulare) deține o parte din veniturile totale pe care complexul turistic le 
generează din închirierea tuturor unităților, consumație de hrană și băutură, din parcare, din evenimente etc.

Venitul este împărțit în mod colectiv de toți proprietarii, indiferent dacă unitățile lor sunt sau nu ocupate - întregul 
venit din cadrul complexului este consolidat și împărțit.

Această abordare este o afacere, în care cumpărătorii de case modulare Quantum își pun unitățile de cazare la 
comun, devenind coproprietari ai complexului.

Comparat cu abordarea de sine stătătoare, în care venitul se generează strict din închirierea unităților de cazare 
integral, acestuia i se adaugă veniturile generate de toate facilitățile oferite de complex: spa, piscine, săli de sport, 
restaurante, pârtii de schi, magazine, spații de închiriere a echipamentelor sportive etc.

Printre beneficiile de care se pot bucura investitorii în ceea ce privește rentabilitatea investiției, se numără:

 → Un contract de închiriere prin care complexul achită anual 5% din valoarea casei achiziționate de investitor
    (renting it back from you) - acesta este un venit de bază.
 → 80% din profit este împărțit între proprietari.
 → Proprietarul complexului - compania care administrează complexul ia 20%.



GLAMPING

184 185

Glamping-ul este locul în care natura uimitoare se întâlnește cu luxul modern. Este o modalitate de a 
experimenta părțile neîmblânzite și complet unice ale lumii - fără a fi nevoie să sacrifici confortul.

Modul în care călătorim s-a schimbat. Nu ne mai dorim o vacanță generică, unică. Vrem să explorăm după 
bunul plac, să ne scufundăm în cultura locală și să trăim în natură. O fuziune între glamour și camping, 
glamping-ul este o modalitate de a experimenta în mod autentic cele mai uimitoare locații pe care natura 
le poate oferi.

Mișcarea de glamping este în creștere și nu dă semne de încetinire. Experiența trezitului pe un vârf de 
munte, locuitului în pădure, admirarea cerului înstelat și vederile panoramice au devenit experiențe 
unice, de neegalat.

Casele modulare Quantum sunt ideale pentru activitățile de tip Glamping, datorită amplasamentului cu 
ușurință în orice locație (munte sau mare) aproape de natură și nivelului de confort și siguranță de 
neegalat, pe care acestea le oferă.



 → Poţi obţine până la 400.000 lei, fara garantii, iar venitul tău se poate cumula și cu cel al unui co-plătitor.
 → Perioada de rambursare a creditului: de la 12 luni până la 60 de luni.
 → Rata este FIXĂ pe toată durata creditului.
 → Vârsta minimă pentru a aplica este de 21 de ani,iar vârsta maximă de 67 de ani.

 → Avans minim solicitat incepand de la 15%.
 → Gamă variată de venituri acceptate: salarii, venituri din străinătate, venituri din dividende, venituri din
    chirii, venituri din profesii liberale, venituri din diurne, indemnizație creștere copil, venituri din drepturi   
    de autor, etc.
 → Dobânzi preferențiale.
 → Vârsta minimă acceptată 18 ani.
 → Aprobare financiară rapidă.

De asemenea, cele mai importante bănci din România oferă ca tip de finanțare creditele ipotecare verzi pentru
tipurile de locuințe eco-friendly verzi, cum sunt casele modulare Quantum Modules.

Printre acestea se numără: Credit Ipotecar verde - Banca Transilvania; Creditul Imobiliar Casa Ta Verde - Raiffeisen
Bank; Creditul Ipotecar Casa Mea Verde - Cec Bank; Green Mortgage - UniCredit Bank; Creditul Habitat Verde - BRD;
Verde Credit - Libra Internet Bank.

Aceste credite sunt acordate în vederea achiziționării de imobile ce dețin certificate de eficiență energetică
acordată de RoGBC sau de achizitie imobil cu certificare energetică clasa A.

Beneficiile pe care Ipoteca Verde le aduce sunt numeroase - proprietarul primește o calitate mai bună, o locuință
mai sănătoasă și mai eficientă energetic. Dobândă mai mică și rate mai mici față de un credit imobiliar standard.,
împreună cu economiile viitoare, înseamnă ca totalul pe care îl plătesc pentru rate și utilități va fi mai mic în
fiecare lună, comparativ cu cheltuielile în cazul unei locuințe clasice.

Are o limită de creditare mai mare decât Prima Casă, ceea ce poate ajuta dezvoltatorii care au dificultăți în a
întruni criteriile financiare când construiesc în zonele urbane.

Variantele pentru finanțarea casei tale Quantum Modules sunt numeroase, noi te ajutăm să o alegi pe cea care ți
se potrivește ție!
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O întreagă echipă de experți financiari vă stau la dispoziție pentru cele mai bune soluții bancare.

Pentru a facilita achiziția a una sau mai multe case modulare Quantum Modules, colegii de la Credit24h au reușit
împreună cu băncile comerciale să realizeze produse financiare personalizate care să răspundă nevoilor
dumneavoastră.
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manual realizat 
în colaborare cu

M O D U L E S
premium modular building system

DISCLAIMER:
• Prezentul material publicitar are caracter strict informativ și nu reprezintă o ofertă angajantă de vânzare.  • Imaginile inserate sunt strict cu titlu de prezentare, iar produsele finale pot fi diferite în raport cu randările din acest catalog.  
• Clasa energetică prevazută în Certificatul energetic pus la dispoziție pentru un anumit model de casă modulară este valabilă doar pentru varianta de grosime a peretelui ce a fost analizată, zona climatică și în funcție de poziționarea 
casei și din aceste considerente clasa energetică poate suferi diferențe în raport cu certificatul energetic pus la dispoziție sau prezentat în acest material.   • Cumpărătorul înțelege și acceptă faptul ca Manualele de utilizare și instrucțiunile 
de întreținere sunt puse la dispoziție de către producătorul fiecărui model de casă modulară și sunt oferite ca atare fără a garanta în vreun fel ca acestea sunt exhaustive sau complete și că acoperă toate etapele de montaj și întreținere.   
• Producătorii și Vânzătorul caselor modulare nu își asumă nicio raspundere cu privire la stocul și disponibilitatea acestora.   • Pentru mai multe detalii privind prețurile de vânzare, detaliile tehnice exacte și stocul existent, vă rugăm să 
ne contactați.   • Prețurile nu conțin costul modulelor opționale, transportului și montajului și pot suferi modificări, în raport cu oferta finală.



www.QuantumGrup.ro
0729.572.570

Prima expoziție
de case modulare
din Europa!


