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Într-un loc care 
întotdeauna a fost 

casa lucrurilor 
fine, exclusivismul 
sofisticat îsi pune 
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Locatie,



Zona Aviației

Parcul Tei

Veranda Mall

Stație de
autobuz

Școli și licee

Lidl

4,9km

1,7km

Mega Image

400m

Mega Mall

3,1km

1,6km

350m

<2,0km

Penny

350m

Kaufland

1,6km

Autostrada A3

3,7km

Parcul 
Plumbuita

0,9km

Stație de
tramvai

850m

1,5km

Shop&Go

50m



Zona Obor
Veranda
Promenada
Mega Mall

Mega Image
Penny
Lidl
Kaufland

Parcul Tei
Parcul Plumbuita
Stație autobuz
Stație tramvai

ICHB
Colegiul Național Victor Babeș
Școala Gimnazială 27
Școala Gimnazială 30
Școala Gimnazială 145Autostrada A3

zona aviației
4,9 KM

zona pipera
4,1 KM

piața universității
5,5 KM

piața victoriei
5,9 KM

zona aviatorilor
6,1 KM



Accesul spre complex se poate face prin mai multe căi: Strada 
Predeal, acces direct către strada Doamna Ghica, dar și prin Strada 
Azuga cu acces către Strada Predeal, respectiv Străzile Magnoliei 
si Pâncota, care facilitează accesul facil spre Bulevardul Colentina. 
De asemenea, traficul se va fluidiza considerabil odată ce pasajul 
suprateran din intersecția strada Doamna Ghica cu Bulevardul 
Colentina va fi finalizat.

Totodată, accesul către stațiile mijloacelor de transport în comun 
e facil. O stație de autobuz e situată pe strada Doamna Ghica, la 
doar cinci minute de mers pe jos de complex, de unde poți lua 
autobuzul 243, care leagă sudul orașului (Popești-Leordeni) de nordul 
Bucureștiului (Pipera), prin estul Capitalei, autobuzul 143, cu timp de 
călătorie de sub 10 minute până la Bucur Obor, sau linia N108, de 
noapte, care traversează Capitala din Piața Unirii către Colentina. 

O altă opțiune de transport în comun, ce se află de asemenea în 
proximitatea proprietății, este tramvaiul, cu cea mai apropiată stație 
amplasată la 10 minute de mers pe jos, pe strada Doamna Ghica, la 
intersecție cu Bulevardul Colentina. Stația de metrou Bucur Obor 
se află la 25 de minute de mers pe jos sau la sub 20 de minute cu 
autobuzul sau tramvaiul.

Ansamblul se află la o distanță de sub 15 minute de mers cu mașina 
de zona de birouri principale din oraș, Pipera – Barbu Vacărescu. De 
asemenea, locația Quartier Azuga oferă un acces bun către zonele 
de birouri Aviatorilor și Piața Victoriei.

Locatie,





Despre proiect



Distanță mare
între clădiri

Densitate
rezidențială

scăzută

Panouri
fotovoltaice

Loc de joacă
pentru copii

Ferestre înalte și 
lumină naturală

Promenadă și
ieșire la lac

Acces securizat și 
supraveghere

video

Parcare securizată
 pentru biciclete și
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Clubhouse în 
complex
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nZEB și Green
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delivery
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recirculare a 

aerului

Încălzire în
pardoseală

Parc special 
amenajat pentru 

câini



Quartier Azuga a fost gândit să reprezinte un mod de viață, nu doar 
locul în care dormi, mănânci sau lucrezi. Este căminul ce-ți transmite 
emoții pozitive, mulțumire și o bucurie intensă încă de la început, 
din momentul în care te vei muta.

Situat pe Strada Azuga 32 din Sectorul 2 al municipiului București, 
proiectul rezidențial e locul în care poți avea locuința ideală menită 
să-ți ofere confortul la care visai. Amplasat într-o zonă verde, cu 
vedere spre lac, ansamblul se distinge prin unicitatea sa, conferită 
atât de liniștea și priveliștile relaxante din jurul complexului (orientat 
spre lac), cât și de compartimentarea eficientă a apartamentelor.

Înconjurat de verdeață, Quartier Azuga te face să simți că trăiești 
fiecare minut. Nu e doar un simplu spațiu în care vei locui, e casa 
care-ți va oferi experiențe de viață de neuitat, povești pe care vei 
dori să le împărtășești apropiaților.

Ansamblu care răspunde celor mai exigente așteptări, Quartier 
Azuga e creat ca un minicartier consolidat cu știință, rafinament 
și pasiune. Poate deveni căminul tău cald amenajat cu stil, în care 
îți vei petrece toată viața, dar se poate transforma și în investiția ta 
smart, fiind potrivită pentru închiriere.



Complexul Quartier Azuga 
e conceput pentru cele mai 
exigente gusturi și nevoi 
autohtone. 

Spațiul individual de locuit este 
optimizat pentru a beneficia 
de o compartimentare atent 
gândită a spațiului, lumină 
naturală, tavane înalte și 
eficiență energetică optimă.

Fiecare detaliu este analizat 
și luat în considerare, înainte 
ca locatarii să experimenteze 
produsul final, pentru a asigura 
experiența optimă celor ce 
aleg să locuiască în  cadrul 
ansamblului Quartier Azuga.
Locatarii se vor simți împliniți 
pentru alegerea făcută.
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recreere

Clubhouse

Evenimente 
sociale

Jocuri de 
societate

Cinema
Întâlniri de 

grup

Video
proiector

Spațiu de 
birou flexibil

Grădină și terasă 
amenajată

Toalete

Legătură 
directă cu 
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Bucătărie 
mobilată 
complet

Zonă de cinema cu 
fotolii și canapele

Mese 
multifuncționale 

cu scaune

Grupuri de studiu



Quartier Azuga vă pune la dispoziție zona 
special amenajată ‘Clubhouse’, un spațiu 
dedicat locatarilor din complexul rezidențial, 
unde să vă puteți bucura de timp petrecut la 
cea mai înaltă calitate. ‘Clubhouse’ beneficiază 
de peste 100m2 la interior și o grădină generoasă 
de aproape 90m2. 

Aici o să puteți organiza  evenimente sociale  
(spre exemplu, ziua dumneavoastră de 
naștere sau a copilului), vă veți bucura de un 
spațiu elegant în care să vă petreceți serile 
sau weekend-urile (zonă special amenajată cu 
videoproiector și canapele comfortabile), sau 
relaxa cu cei dragi în grădina spațioasă.



Locația a fost gândită de așa manieră încât să vă ofere zone flexibile de 
lucru pentru atunci când faceți alegerea de ‘home office’ sau organizarea 
unor diverse evenimente de interes general pentru comunitate (de 
exemplu, clase de yoga, babysitting, întâlnirea asociației de proprietari, 
degustare de vinuri).

De asemenea, ‘Clubhouse’ beneficiază de o bucătarie complete utilată, 
spațiu depozitare și toalete. Utilizarea spațiului o să fie stabilită de un 
set de reguli menite să faciliteze buna funcționare, astfel încât fiecare 
rezident să se bucure la maxim de ‘Clubhouse’.



Quartier Azuga beneficiazã de o multitudine de tipologii de apartamente, 

menite sã satisfacã fiecare gust. În paginile urmãtoare veți regãsi câteva 

dintre aceste modele. Colegii din echipa de vânzãri sunt nerãbdãtori sã vã 

prezinte modele adiționale disponibile de apartamente și sã vã ajute sã 

faceți alegerea perfectã pentru dumneavoastrã.



Studio Dublu

Dormitor

Living + Bucătărie

Hol

Baie

Terasă

Suprafață utilă

Suprafață totală

12,32 m2

21,43 m2

2,93 m2

4,24 m2

8,53 m2

40,92 m2

49,45 m2

Bloc B



Apartament 2 camere

Dormitor

Living + Bucătărie

Hol

Baie

Terasă

Suprafață utilă

Suprafață totală

17,71 m2

24,74 m2

3,34 m2

4,54 m2

9,15 m2

50,34 m2

59,49 m2

Bloc A

Bloc B



Apartament 3 camere

Dormitor

Dormitor

Living + Bucătărie

Hol

Baie

Baie

Terasă

Suprafață utilă

Suprafață totală

14,12 m2

12,98 m2

26,84 m2

9,65 m2

4,33 m2

3,86 m2

11,11 m2

71,78 m2

82,89 m2

Bloc B



Apartament 4 camere

Dormitor

Dormitor

Dormitor

Living + Bucătărie

Hol

Baie

Baie

Debara

Grădină

Terasă

Suprafață utilă

Suprafață totală

12,28 m2

12,68 m2

15,90 m2

41,52 m2

11,34 m2

5,11 m2

4,88 m2

4,36 m2

62,64 m2

17,33 m2

108,07 m2

188,04 m2

Bloc B



Penthouse

Dormitor

Dormitor

Living

Bucătărie

Hol

Baie

Baie

Terasă

Terasă

Suprafață utilă

Suprafață totală

11,48 m2

12,53 m2

30,90 m2

6,17 m2

10,28 m2

4,41 m2

3,84 m2

6,72 m2

44,38 m2

79,61 m2

130,71 m2

Bloc A



Penthouse

Dormitor

Dormitor

Dormitor

Living + Bucătărie

Hol

Baie

Baie

Debara

Terasă

Suprafață utilă

Suprafață totală

12,97 m2

11,57 m2

14,97 m2

33,20 m2

9,26 m2

4,71 m2

4,64 m2

3,12 m2

76,40 m2

94,44 m2

170,84 m2

Bloc A



Fațadă ventilată cu lemn compozit

Ferestre termopan PVC și uși balcon cu sticlă tripan

Uși acces clădire rezidențială din aluminium cu acces securizat

Video interfon

Lift Schindler (sau brand similar)

Spații de acces comune pavate cu plăci ceramice

Placare elegantă din lemn pe coridoarele comune

Soluție energetică pentru încălzire și răcire prin sistem de pompe de căldură

Apă caldă furnizată prin pompe de căldură

Ușă de intrare în apartament de înaltă calitate, cu izolație fonică superioară, 

prag de podea și clasă de siguranță

Uși interior apartament cu izolație fonică superioară

Parchet triplustratificat

Încălzire în pardoseală Uponor (sau brand similar) – compatibil conectare 

smart home

Pardoseală laminată Egger (sau brand similar)

60/60 plăci gresie pentru băi

Balustrade terase metalice, din oțel, în stil industrial 

Instalație infrastructură AC cu sistem multi-split pentru living și dormitor 

principal

Obiecte sanitare Kludi, Roca, Ideal Standard (sau brand similar)

Prize și întrerupătoare Legrand, Gewiss (sau brand similar)

Rulouri exterioare la unitățile de la parter pentru intimitate și siguranță

Specificatii tehnice,



Parteneri

Vânzări

Marketing

Proiectant arhitectură

Design interior

Proiectant fundații speciale

Proiectant structură

Proiectant instalații





Contact
Strada Azuga 32, Sector 2, București

www.quartier-azuga.ro

sales@quartier-azuga.ro

0756.553.554


