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Vivenda Residencias - Vii vesel acasă!
Situat la câteva minute de mers cu mașina de centrul Bucureștiului, Vivenda Residencias te răsfață 
cu toate avantajele unui cartier modern și cosmopolit. Parcurile, școlile, grădinițele și marile centre 
comerciale sunt foarte ușor accesibile, printr-o simplă plimbare. 

Alege să locuiești în complexul nostru și îți garantăm că te vei simți aproape ca într-o vacanță!  
Vivenda Residencias - Vii vesel acasă!
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Vivenda Residencias / Ansamblul Ghencea / Căuzași
5.000 de noi apartamente în București în fază de proiect.  

POVESTEA  NOASTRĂ CONTINUĂ,  

SUNTEM LA ETAPA A IV-A A PROIECTULUI
VIVENDA RESIDENCIAS.
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1.400 DE APARTAMENTE

Fazele I, II și III ale proiectului nostru au însemnat 665 de apartamente, vândute în totalitate. Faza a 
IV-a va cuprinde 143 de noi locuințe, iar celelalte etape de dezvoltare își vor urma și ele cursul, până ce 
și ultimele apartamente vor fi finalizate și livrate clienților.

Vivenda Residencias 
Vii vesel acasă!
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Alege să locuiești în Vivenda Residencias și  
îți garantăm că te vei simți ACASĂ!  

Vivenda Residencias - Vii vesel acasă!
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1 EXPERIENȚĂ

Am dezvoltat și predat la nivel 
mondial peste 22.000 de 
apartamente.

2 ANGAJAMENTE RESPECTATE

În cei peste 40 de ani de prezență pe piața imobiliară, 
am respectat intotdeauna termenele de finalizare 
și angajamentele pe care ni le-am asumat față de 
clienți, de a oferi cel mai bun produs, de cea mai bună 
calitate și la cel mai bun preț.

3 ADAPTABILITATE

Ascultăm în permanență piața 
locală, pentru a veni în întâmpinarea 
dorințelor și necesităților clienților 
noștri.

HERCESA

NOI
SUNTEM
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4 CASAS / CON / SENTIDO

Din pasiune pentru calitate, creăm apartamente care beneficiază de spații luminoase, eficiente, funcționale, moderne;  
un mod ideal pentru clienții Hercesa de a-și întemeia un cămin primitor.
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5 SUPERVIZARE ȘI CONTROL

Echipa noastră este compusă din 
profesioniști cu experiență, ceea ce 
ne permite să realizăm o supervizare 
exhaustivă în toate fazele de execuție a 
proiectelor noastre.

6 OPTIMIZAREA SPAȚIILOR

Acordăm o atenție deosebită modului 
de compartimentare a apartamentelor, 
astfel încât spațiile să poată fi folosite la 
maxim.

7 SIGURANȚĂ

Folosim numai tehnologii și metode de 
lucru verificate, care conferă siguranță 
apartamentelor realizate sub marca 
Hercesa.
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8 CALITATE

Apartamentele noastre sunt realizate 
cu materiale de cea mai bună calitate, 
provenind de la furnizori ce se bucură de 
o bună reputație și au un istoric verificat.

9 COMUNITATE

Construim cu grijă față de mediu, față 
de vecini și comunitate, iar faptul că 
suntem o companie globală, cu un ritm 
susținut de creștere, ne ajută să împletim 
dezvoltarea companiei cu beneficiile 
către societate.

10 PREZENȚĂ GLOBALĂ

Din 1975, Hercesa s-a dezvoltat în 
domeniul imobiliar, pe segmentul 
rezidențial și industrial. Portofoliul actual 
este localizat în Spania, Portugalia, 
România, Bulgaria, Cehia, Maroc, Ecuador, 
Mexic și Panama.
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LOCALIZAREA
PROIECTULUI

Str. Baia de Aramă nr.1 
Sector 2, București



13

CARTIERUL B-DUL BASARABIA

Zona este extrem de bine localizată din punct de vedere al mijloacelor de transport în comun și este amplasată aproape de piețe, 
spitale, școli și grădinițe, mari centre comerciale cum ar fi Complexul Cora Pantelimon (în care se regăsesc magazine precum 
BricoDepot și Mobexpert), Mega Mall, Park Lake și zone de agrement cum sunt Arena Națională și parcurile Morarilor și Titan. 
Toate aceste facilități garantează o excelentă calitate a vieții.
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CONCEPT URBAN

Ansamblul rezidențial Vivenda Residencias este realizat într-un mediu urban și modern  
și dispune de acces controlat, de spații verzi și de locuri de joacă pentru copii.
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VIVENDA RESIDENCIAS

Infrastructura întregului complex este proiectată până 
la nivel de detaliu, astfel încât toate clădirile din proiectul 
Vivenda să beneficieze de toate facilitățile oferite.

M G1 G3 H1 H2

K2K1F3F1
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APARTAMENTE
Frumusețe / Armonie / Eficiență
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2 CAMERE

Apartament model 1 
Suprafață utilă totală: 57 mp
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Apartament model 2  
Suprafață utilă totală: 54 mp

2 CAMERE
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1 LIVINGUL

Spațios, cu ferestre mari și finisaje moderne și de calitate, livingul 
va deveni imediat centrul universului familiei tale. Este spațiul 
ideal pentru a primi prieteni, sau pentru a te relaxa alături de cei 
dragi. În plus, arhitecții noștri au conceput un design de așa natură 
încât personalizarea apartamentului să fie cât mai ușoară.

2 BUCĂTĂRIA

Bucătăriile apartamentelor noastre sunt luminoase și beneficiază 
de ventilație naturală, astfel încât timpul petrecut în bucătărie să 
fie o experiență cât mai plăcută.
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3 DORMITOARELE COPIILOR

Luminoase și funcționale, cu spațiile de dulapuri deja 
configurate, dormitoarele copiilor vă așteaptă să le 
umpleți cu poveștile, culorile, zâmbetele și jocurile ce 
alcătuiesc universul atât de frumos al copilăriei.
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3 CAMERE

Apartament model 1 
Suprafață utilă totală: 71 mp
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3 CAMERE

Apartament model 2 
Suprafață utilă totală: 70 mp
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4

BĂILE

În apartamentele Hercesa, băile sunt 
spațioase și funcționale, iar ceramica și 
obiecte sanitare sunt de calitate, astfel 
încât gradul de confort să fie maxim.

5

DORMITORUL MATRIMONIAL

Am creat pentru tine mediul perfect pentru odihnă și relaxare! În apartamentele noastre, 
dulapurile au fost concepute în afara spațiului de dormit, în așa fel încât dormitorul matrimonial 
să rămână aerisit și armonios, ideal pentru a te putea odihni după o zi obositoare.
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CONFORT TERMIC / LUMINOS / FĂRĂ ZGOMOT

Stratul de izolare al pereților, suprafețele generoase ale 
ferestrelor și tehnologia termopan folosită, cât și încălzirea 
în pardoseală, însumează elemente ce vor spori gradul 
general de confort.

6
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4 CAMEREApartament cu o suprafață 
utilă totală: 87 mp
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ALEGE FINISAJELE
Parchet /  Culoare / Uși / Ceramică băi 
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PERSONALIZARE

Personalizează-ți apartamentul fără costuri suplimentare. Alege finisajele (parchet, 
vopsea lavabilă, uși, gresie și faianță în băi) dintr-o gamă de materiale prestabilite.  
Te așteptăm la showroom pentru selecție.
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O mare parte dintre materiale sunt procurate direct din Spania, de la 
producători și furnizori de renume, existenți de mult pe piață, cu care 
Hercesa a dezvoltat o relație de durată. Hercesa colaborează însă și cu 
mulți producători și furnizori de materiale locali.  

Pentru compania noastră cel mai important aspect este ca materialele 
să fie de cea mai bună calitate și ca producătorul să fie o companie 
cu o bună reputație, care să ne poata asigura garanția unui lucru de 
calitate.

CALITATEA MATERIALELOR
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STEJAR VINTAGE

RAL 9010

STEJAR NATUR NUC

STEJAR RUSTIC

RAL 9002

STEJAR GRI

RAL 1013

ALB

UȘ
I D

E 
IN

TE
RI

OR
VO

PS
EA

 
LA

VA
BI

LĂ
PA

RC
H

ET

* Finisajele menționate sunt valabile pentru Faza a IV-a.
Tonurile de culoare pot varia datorita calitatii fotografiei. Aceste culori sunt pur orientative.
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HARMONIE BEIGE FOREST SOUL BEIGENORMANDIE BEIGE CONCRETE STYLE 
INSERTO PATCHWORK

NORMANDIE LIGHT GREY HARMONIE WHITE WHITE SATINCONCRETE STYLE  
LIGHT GREY

OP
ȚI

UN
I C

ER
AM

IC
Ă 

BĂ
I

NORMANDIE INSERTO DOTS

A. OPȚIUNEA I BAIE PRINCIPALĂ B. OPȚIUNEA II BAIE PRINCIPALĂ C. OPȚIUNEA I BAIE SECUNDARĂ D. OPȚIUNEA II BAIE SECUNDARĂ

*Pentru apartamentele cu două camere se va putea alege una dintre opțiunile de ceramică 
pentru baia secundară de mai sus (C sau D).

** Finisajele menționate sunt valabile pentru Faza a IV-a.
Tonurile de culoare pot varia datorita calitatii fotografiei. Aceste culori sunt pur orientative.



Ne face plăcere să analizăm împreună cu tine o serie de opțiuni de personalizare a locuinței tale care te pot ajuta 
să obții casa perfectă, adaptată nevoilor tale și stilului tău de viață. Și ne implicăm cu entuziasm în această nouă 
provocare, pentru a putea să împlinim dorințele tale. 
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HOGARIZA
OPȚIUNI DE PERSONALIZARE

CONTRA COST



HAI SĂ ÎNCEPEM!

În Vivenda Residencias poți începe procesul de amenajare a locuinței tale încă din timpul perioadei de 
execuție, alegând din opțiunile de personalizare contra cost a apartamentelor oferite de Hercesa. Nu va fi un 
proces ușor, vei avea multe decizii de luat. Nu vei fi însă singur/ă.

Vom parcurge acest drum împreună. Vom selecta împreună acele opțiuni care sunt cele mai potrivite pentru 
tine, iar echipa Hercesa îți va sta la dispoziție să te îndrume și să te consilieze în acest proces de personalizare.
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Evită stropii de apă incomozi care, în plus, ar putea 
duce și la producerea de accidente în baie.

Pentru un confort sporit și o mai mare siguranță, 
alege soluția de izolare a spațiului de duș cu modelul 
de paravan de sticlă oferit de Hercesa. Eficient, sigur și 
elegant, pentru comoditatea ta și a familiei tale.

O piesă de mobilier clasică, elegantă și cu o bună 
capacitate de depozitare. 

Realizată din materiale rezistente și de calitate.  
O opțiune atractivă și eficientă pentru baia ta.

Alege una dintre opțiunile de oglinzi oferite de Hercesa 
(de 60 x 100 mm sau de 100 x 100 mm) și eficientizează 
procesul de amenajare a locuinței tale.

CAMERE DE BAIE

PARAVANE DE STICLĂ | CABINE DE DUȘ
CĂZI DE BAIE

MOBILIER PENTRU BAIE

OGLINZI

HOGARIZA
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AER CONDIȚIONAT SISTEM MULTISPLIT
HOGARIZA

Sistemul de aer condiționat este fără îndoială unul 
dintre cei mai buni aliați ai noștri pentru a combate 
temperaturile ridicate de vară. Poate rezulta 
fundamental în acele zile sufocante în care te refugiezi 
în casă, în propria ta oază de răcoare și relaxare. 

Optând pentru preinstalare/instalarea sistemului 
de aer condiționat încă de pe durata construcției, 
eviți disconfortul și deranjul pe care le-ar presupune 
lucrările de montare a aparatelor de aer condiționat 
după finalizarea locuinței tale (cum ar fi spargerea 
pereților sau a tavanelor). 

În plus, prin sistemul de aer condiționat multisplit, vei 
avea o singură unitate de aer condiționat exterioară, 
indiferent de numărul de aparate de aer condiționat 
interioare pentru care vei opta. În felul acesta vei 
putea optimiza spațiul de pe balcon, evitând ocuparea 
acestuia cu multiple aparate de aer condiționat; totul 
pentru un grad sporit de confort și relaxare.

PREINSTALARE

Preinstalarea sistemului de aer condiționat constă în 
instalarea conductelor pentru distribuția freonului și 
conductelor de evacuare a condensului încorporate 
în peretii de compartimentare, pentru conectarea 
unităților exterioare și interioare.

INSTALARE COMPLETĂ

Este un set complet de climatizare cu sistem de 
economie a energiei tip INVERTER, format dintr-o 
unitate de condensare și o unitate de climatizare.
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STEJAR NATUR

ALB

NUC

CULORI DISPONIBILE MOBILIER / DRESSING / DULAPURI
HOGARIZA

DULAPURI ÎNCASTRATE

În combinație și armonizare cu ușile interioare, dulapurile 
încastrate oferite de Hercesa contribuie la omogenizarea 
spațiului și la crearea unui decor aerisit și elegant. 

Modelele de dulap oferite de Hercesa sunt realizate 
cu materiale de calitate și finisate elegant cu mânere 
discrete și funcționale.

SERTARE ADIȚIONALE

Ai nevoie de mai multă organizare și compartimentare 
în spațiile tale de depozitare? Completează dulapurile cu 
sertarele modulare pe care ți le dorești și alege modul de 
distribuire al acestora,  conform nevoilor tale.

Model: Unitate de sertar suplimentară dimensionată în 
conformitate cu dimensiunea modulată a dulapului, în 
varianta de culoare care te avantajează.
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ELECTRICITATE ȘI ILUMINAT
HOGARIZA

INSTALARE SPOTURI LED

Iluminatul cu spoturi led în sufragerie, 
dormitoare, bucătărie și zone comune este 
modalitatea cea mai eficientă și funcțională 
pentru apartamentul tău. 

Îți oferă toată flexibilitatea necesară pentru 
decorarea locuinței potrivit gusturilor tale. În 
plus spoturile LED dețin o durată mai mare de 
funcționare, sunt prietenoase cu mediul și au 
costuri mai reduse de exploatare.

Alege opțiunea de instalare a spoturilor 
LED oferită de Hercesa și evită disconfortul 
și costurile adiționale care ar fi cauzate 
de spargarea tavanelor, tragerea de fire și 
realizarea altor lucrări de montare a corpurilor 
de iluminat după cumpărarea locuinței tale.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Spoturile LED prezintă o rezistență tehnică 
mare, au un timp de aprindere mai mic de 
0,5 secunde și asigură constanța culorii de 
iluminare. 

Spoturile LED au o durată de viață mai mare 
de 50.000 de ore și oferă o economie de 
energie semnificativă. 

PRIZE DE VOCE ȘI DATE RJ45

MONTAJ PRIZE 
SUPLIMENTARE

BINE AI VENIT ÎN NOUA TA ACASĂ!
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MEMORIU TEHNIC
STANDARDE SUPERIOARE 

DE CALITATE
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STRUCTURA DE REZISTENTA SI SISTEM 
CONSTRUCTIV
- structura de tip beton armat cu nucleu 
central si diafragme perimetrale.
- fundația este de tip radier general
- planșee tip dala groasa.
- grosimea pereților exteriori, 30 cm.

FAȚADĂ ȘI IZOLAȚII 
Fațadă cu elemente de închidere din 
beton și bloc ceramic sau BCA cu sistem 
de izolare și finisare de tip termosistem 
format din izolație din polistiren si vata 
minerala, plasă din fibră de sticlă și 
tencuială decorativă.
Pervaz exterior ferestre si uși balcon 
realizat din  tabla sau piatra naturala.

ACOPERIȘ
Acoperișul clădirii este tip terasa plana în 
conformitate cu proiectul si înglobează 
termoizolația, betonul de panta, 
sistemul hidroizolant si protecția pentru 
hidroizolație realizata cu pietriș sau șapă 
de protecție.

COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE 
Compartimentări interioare realizate 
prin sisteme de construcție de primă 
tehnologie: Pereți despărțitori între 
apartamente din cărămidă, BCA sau 
beton armat placați cu ghips carton, 
iar pereții despărțitori cu structură 
metalică și plăci de gipscarton pentru 
compartimentările interioare ale 
locuințelor, obținând prin acest sistem un 
grad mai mare de planeitate în finisaje si 

valori de izolare acustică foarte ridicate. 
Finisajele pereților realizate cu vopsea 
lavabilă. 

TAVANE FALSE
Tavan fals din plăci de gipscarton vopsite 
cu vopseluri lavabile.
 
PARDOSELI
Opțiuni pardoseli: Parchet laminat clasa 
de trafic 32 cu finisaj in 3 nuanțe in 
conformitate cu fisa de finisaje, montat 
flotant peste folie dedicata.
Plintă din conglomerat de lemn finisat în 
ton cu tâmplăria interioară.
Băi cu pardoseli din plăci ceramice.
Balcoane: Pardoseală din gresie 
antiderapantă pentru exterior.
 
FINISAJE
Finisaje pe pereți în sufragerie, 
dormitoare și holuri vopsite cu vopsea 
lavabilă, finisaj mat în culoare la alegere 
(RAL 9010, RAL 9002 și RAL 1013), in 
conformitate cu fisa de finisaje.
Băi cu placaj ceramic de primă calitate.

TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ
Tâmplăria exterioară la ferestre și uși de 
balcon din PVC cu sticlă termoizolantă 
cu 3 foi de sticla si camera dubla. În zona 
de parapet a ferestrelor se va monta 
geam de siguranță. Proiectarea fațadelor 
noastre în ansamblu permite atingerea 
unor valori de izolare acustică și termică 
excelente.
Ușa de intrare în locuință de prima 

calitate cu închidere de siguranță. 
Finisajul feroneriei în culoare gri inox sau 
alb.

TÂMPLĂRIE INTERIOARĂ
 Tâmplărie interioară cu uși cu foi de 
ușa pline, lise finisate materiale de 
prima calitate, culoare la alegere, in 
conformitate cu fisa de finisaje.
(Pervaz și tocuri pentru uși de prima 
calitate și finisaje similare cu foaia de 
ușa. Finisajul feroneriei gri mat /auriu. 
Ușile pentru baie vor fi prevăzute cu 
încuietoare.)

OBIECTE SANITARE ȘI ACCESORII ÎN BĂI
Obiecte sanitare din porțelan sanitar 
de prima calitate,  culoarea albă, marca 
IDEAL STANDARD, GALA sau similar, 
complet echipate. Chiuvetă cu piedestal/
semi picior. Robinete cromate cu mono 
comandă de primă calitate marca IDEAL 
STANDARD, GROHE sau similar.

INSTALAȚII
Alimentarea cu apă realizata 
separat pentru fiecare apartament 
si individualizată cu contor de apă în 
conformitate cu normele si prescripțiile 
tehnice în vigoare.
Încălzirea se face cu centrală individuală 
pentru fiecare apartament.
Distribuția interioară a agentului 
termic se face prin distribuitor pana la 
circuitele pentru încălzirea in pardoseala, 
cu conducte tip PEX sau similar, 
dimensionate conform necesitaților 

locuinței.
Conducte de scurgere și evacuare din 
materiale de primă calitate.
Apă caldă și încălzire prin centrală 
individuală cu funcționare în condensație. 

INSTALAȚII ELECTRICE SI 
TELECOMUNICAȚII
Instalații electrice, realizata cu tub de 
protecție în conformitate cu Normativa 
în vigoare și Normele Societății de 
Furnizare. 
Mecanisme marca SCHNEIDER ELECTRIC, 
Legând sau similar și echipamente de 
comandă și protecție marca SCHNEIDER 
ELECTRIC, Legând sau similar. 
Instalare telefonie în conformitate 
cu Normativa în vigoare si Normele 
societății de telefonie. 
Controlul accesului se va realiza prin 
interfon automat conectat între locuință, 
ușa de acces principal la parcelă și holul 
de intrare.

PARCARE ȘI BOXE
Bariera de acces automată sau ușa 
secționala de garaj pregătită pentru 
acționare prin telecomandă. În parcare, 
podea din beton, beton  șlefuit și/sau 
asfalt, cu semnalizare și marcare. Rampe 
de acces din beton antiderapant sau 
marcat. Instalație de protecție contra 
incendiilor în conformitate cu Legislația 
în vigoare.

LIFTURI: 
Instalarea ascensoarelor marca OTIS, 

ORONA sau similar, cu funcționare prin 
cabluri din oțel protejat cu poliuretan 
reducând vibrația și oferind o deplasare 
suavă și silențioasă. Instalarea ușilor 
automate se cabinei cu comandă de 
urcare și coborâre pana in subsol. 

ZONE COMUNE:
Pereți si tavane in holul de intrare și scări 
vopsite cu vopsea lavabilă sau finisaj 
beton aparent.
Iluminat decorativ.
Cutii poștale pentru serviciul poștă și 
sistem de semnalizare decorativ.
Zone verzi și spațiu de joacă pentru copii.

SUSTENABILITATE:
Respectăm mediul înconjurător și 
proiectăm locuința dvs. adaptând soluțiile 
de construcție cele mai inovatoare și 
produsele cele mai avansate pentru a 
oferi un grad înalt de sustenabilitate 
în construcția și întreținerea cotidiană. 
Locuințe cu o înaltă eficientă energetică. 

Memoriul de calități va putea suferi 
modificări din rațiuni tehnice sau 
determinate de  restricții ale pieței de 
materiale, însă nu vor afecta calitatea 
apartamentului propusa inițial de către 
HERCESA. 

* Specificații tehnice valabile pentru „VIVENDA Residencias” FAZA IV / (BLOC G3/F3)



48



49

Pentru că:

ALEGE 
VIVENDA



50

TOATE FACILITĂȚILE VIEȚII URBANE

Ansamblul rezidențial Vivenda Residencias se 
bucură de toate facilitățile vieții urbane. 
Proiectul este situat în apropierea parcurilor 
Morarilor, IOR, Național, iar numeroase școli, 
grădinițe, spitale, piețe, mari centre comerciale 
și supermarketuri cum ar fi Mega Mall, Cora 
Pantelimon, Park Lake, Auchan, Mega Image, 
LIDL, se află în imediata sa vecinătate.

LOCALIZARE EXCELENTĂ

Proiectul Vivenda Residencias se bucură 
de o localizare excelentă: la doar câteva 
minute de mers cu mașina de centrul 
orașului, într-o zonă liniștită care oferă 
confort și relaxare. In plus, toate mijloacele 
de transport în comun: metrou, tramvai, 
autobuz, se găsesc în imediata vecinătate 
a proiectului nostru.

COMUNITATE

În proiectul Vivenda Residencias am creat 
deja o comunitate de peste 665 de familii, 
iar clienții noștri sunt mulțumiți de calitatea 
apartamentelor și de serviciile noastre și ne 
recomandă în continuare.
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SPAȚII VERZI ȘI 
LOCURI DE JOACĂ

În ansamblul nostru rezidențial 
vei beneficia pentru fiecare fază în 
parte, de peste 400 mp de spații 
verzi, zone de relaxare și locuri de 
joacă pentru copii, ce completează 
armonios proiectul nostru și asigură 
o excelentă calitate a vieții.

STANDARDE SUPERIOARE 
DE CALITATE

LOCURI DE PARCARE ȘI 
SPAȚII DE DEPOZITARE

În Proiectul Vivenda Residencias 
beneficiezi de locuri de parcare 
subterane și supraterane și de boxe 
de depozitare. În felul acesta poți uita 
de grija găsirii în fiecare zi a unui loc 
de parcare, totul pentru confortul tău 
și al familiei tale.

Apartamentele din Faza IV sunt 
construite cu materiale și finisaje de 
cea mai bună calitate, printre care: 
încălzire în pardoseală, tămplărie PVC 
cu sticlă termoizolantă cu 3 foi de sticlă 
si cameră dublă și obiectele sanitare din 
gama Ideal Standard, Gala sau similare.
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MODALITATE DE PLATĂ 
ACCESIBILĂ

Îți oferim o modalitate de plată accesibilă, 
cu eșalonarea avansului de doar 15% în 
rate lunare pe durata construcției.
În plus, obținerea unui credit ipotecar 
va fi mai ușor de obținut pentru clienții 
Hercesa prin intermediul brokerilor noștri 
de credite colaboratori și a băncilor 
noastre partenere.

SERVICIILE PRE ȘI
POST-VÂNZARE

Echipa Hercesa îți stă la dispoziție 
pe parcursul întregului proces 
de achiziție, oferind consiliere și 
asistență cu privire la viitoarea ta 
locuință, iar prin serviciile de post-
vânzare vei avea garanția calității 
apartamentului, inclusiv după 
finalizarea procedurii de achiziție.

PERSONALIZARE 
INCLUSĂ ÎN PREȚ

În Vivenda îți poți personaliza apartamentul, 
alegând varianta preferată de finisaje (parchet, uși 
interioare, vopsea lavabilă și ceramică băi) dintr-o 
gamă de materiale prestabilite. De asemenea, 
poți alege și o serie de servicii adiționale, contra 
cost: preinstalare sau instalare sistem de aer 
condiționat multisplit, montare dulapuri încastrate, 
achiziționare mobilier baie etc.
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Îți mulțumim pentru încrederea acordată. Datorită ei putem continua să creăm, să inovăm, să creștem și pe mai departe, pentru a împlini cât mai 
multe vise. Din pasiune pentru oameni și pentru ceea ce facem.

Pasión inmobiliaría.
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În anul 1975, Hercesa și-a început activitatea prin dezvoltarea mai multor proiecte 
imobiliare, atât în sectorul rezidențial, cât și în cel industrial și de servicii în toată Spania, 
cu prezență specială în cadrul comunității Madrid și Castillia - La Mancha. La ora actuală 
deține un portofoliu important de proiecte imobiliare în curs de dezvoltare.
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SUNTEM PREZENȚI ÎN:
România, Spania, Portugalia, Bulgaria, Cehia, Maroc, Panama, Ecuador, Mexic.

HERCESA ÎN LUME
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SPANIA
HERCESA IMOBILIARA dezvoltă proiecte imobiliare în sectoarele 
rezidențial, industrial și de servicii pe întreg teritoriul Spaniei. Compania 
gestionează în prezent milioane de metri pătrați de teren în zone 
industriale, construiește și promovează proiecte rezidențiale, centre 
comerciale, parcuri industriale și logistice, clădiri de birouri, hoteluri și 
aparthoteluri, și administrează numeroase clădiri de apartamente în 

regim de închiriere, apartamente turistice și spații comerciale.
În cei peste 40 de ani de activitate, datorită politicii sale orientate către 
client și bazată pe principiul de a oferi cel mai bun produs, de cea mai bună 
calitate și la cel mai bun preț, Hercesa s-a transformat într-un punct de 
referință pe piața imobiliară spaniolă și a câștigat o binemeritată apreciere 
din partea clienților săi pentru respectarea angajamentelor asumate.

DE PESTE 40 DE ANI
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ROMÂNIA
HERCESA și-a început activitatea în România în anul 
2004, odată cu achiziționarea clădirii Cișmigiu, situată 
în centrul orașului București. În urma unui complex 
proces de reabilitare desfășurat de Hercesa, clădirea 
Cișmigiu și-a reluat activitatea de hotel de lux cu spații 
comerciale la parter. Printre prestigiosii colaboratori care 
își desfășoară activitatea în această locație se numără și 
Institutul Cervantes și Librăria Humanitas.

Hercesa Romania gestionează, comercializează 
și supervizează personal, prin echipa proprie de 
profesioniști, întregul proces de dezvoltare a proiectelor 
sale imobiliare, în toate etapele lor de execuție, de la 
conceperea proiectului arhitectural și până la finalizarea 
apartamentelor și predarea lor către clienți. În felul acesta 
asigurăm implementarea unor standarde superioare de 
calitate în toate proiectele noastre, precum și respectarea 
angajamentelor asumate față de clienții Hercesa. Aceste 
aspecte au impus Hercesa ca un punct de referință în 
domeniul imobiliar din România și ne-au adus aprecierea 
din partea clienților noștri.

HOTEL CIȘMIGIU
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SHOWROOM
Str. Baia de Aramă 1, Sector 2 București

Te așteptăm să ne calci pragul, te vom servi cu o cafea caldă și vom fi gata să-ți 
acordăm tot suportul pentru a-ți configura apartamentul dorit!
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Planurile apartamentelor, randările de exterior și fotografiile sunt 
orientative. Mobilierul este evidențiat pe plan doar în scop orientativ și 
de design, nefiind inclus în apartament. Acest catalog are un caracter 
general. Specificațiile tehnice definitive, precum și opțiunile de finisaje 
corespunzătoare fiecărei locuințe se vor confirma în momentul semnării 

contractului cu fiecare client în parte. Specificațiile tehnice pot suferi 
modificări datorită unor motive tehnice sau determinate de restricții 
ale pieței de materiale, însă nu vor afecta calitatea apartamentului 
propus inițial de Hercesa. Data planurilor  și a specificațiilor tehnice este 
februarie 2019.
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