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Locuințe frumos compartimentate și atât de încăpătoare
încât ai spațiu suficient pentru toate plăcerile tale
vallettapark.ro

Bine ai venit
Integrat într-un peisaj ce evoluează continuu, complexul
Valletta Park oferă o perspectivă nouă asupra stilului de
viață modern.
Situat lângă cea mai activă zonă industrială a orașului,
foarte aproape de Lacul lui Binder și de viitorul spital
județean dar, în același timp, aflat la doar câțiva kilometri
depărtare de centrul istoric, cartierul oferă infinite posibilități.
Este locația potrivită pentru cei care lucrează în Zona de
Vest și nu vor să piardă timp în trafic, pentru cei care
preferă să stea departe de nebunia din centrul orașului, dar
fără să fie total deconectați sau pentru cei care pur și simplu
doresc o investiție sigură, în cea mai promițătoare zonă
urbană din Sibiu.
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171 locuri de parcare

Loc de joacă

Spații comerciale pentru comunitate

Lift pentru 8 persoane

Cartier privat

Încălzire în pardoseală

Stație de încărcare a mașinilor
electrice

Detaliile tehnice care te interesează
Pereți exteriori: cărămidă termo-eficientă 30 cm
Pereți interiori: cărămidă 11,5 cm/30 cm

Fațade izolate cu polistiren expandat de 10 cm

Tâmplărie exterioară din PVC și geam termoizolant
Terraglass în 3 straturi cu profil Salamander 5 camere

Șapă mecanizată cu grosimea de 5 cm (sistemul complet
de aproximativ 10 cm grosime, cu instalație de încălzire în
pardoseală)

Va l l e tta Pa r k

Stadiul de predare al locuințelor
Apartamentele vor fi predate la stadiul ALB:
 Pereți tencuiți, gletuiți și zugrăviți cu amorsă și
vopsea lavabilă albă (un strat)
 Ușă de intrare metalică, glafuri la geamurile de
exterior
 Instalații electrice
 Aparataje (prize și întrerupătoare)
 Instalații sanitare
 Apometre
 Centrală termică
 Încălzire în pardoseală
 Rezervor încastrat
 Videointerfon
Spațiile comune și balcoanele vor fi finalizate la
cheie

Bloc A
Te r m e n d e f i n a l i z a r e :
Ianuarie 2023

Bloc B

Va l l e tta Pa r k

Te r m e n d e f i n a l i z a r e :
Martie 2023

Bloc C
Te r m e n d e f i n a l i z a r e :
Iulie 2023

Tipuri de apartamente

Loc
de
parcare

GR ATU IT

Apartament

2

camere

Suprafață utilă: între 47 și 52 mp

*Imaginile și soluția de mobilare sunt cu titlu de prezentare

Balcoane: între 3,5 și 10 mp
sau
grădină: 15 mp
Stadiu de predare: la alb
Pentru mai multe tipuri de apartamente cu 2 camere, vă rugăm să contactați
echipa noastră de vânzări la 0799 735 375!

Tipuri de apartamente

Loc
de
parcare

GR ATU IT

Apartament

3

camere

Suprafață utilă: între 62 și 81 mp
Balcoane: între 4 și 16 mp
sau
grădină: între 19 și 77 mp

*Imaginile și soluția de mobilare sunt cu titlu de prezentare

Stadiu de predare: la alb
Pentru mai multe tipuri de apartamente cu 3 camere, vă rugăm să contactați
echipa noastră de vânzări la 0799 735 375!

Tipuri de apartamente

Loc
de
parcare

GR ATU IT

Apartament

4

camere

Suprafață utilă: între 87 și 106 mp

*Imaginile și soluția de mobilare sunt cu titlu de prezentare

Balcoane: între 6 și 11 mp
sau
grădină: între 65 și 88mp
Stadiu de predare: la alb
Pentru mai multe tipuri de apartamente cu 3 camere, vă rugăm să contactați
echipa noastră de vânzări la 0799 735 375!

Tipuri de apartamente

Penthouse

4

camere

Suprafață utilă: 101 și 106 mp
Terasă: între 135 și 144 mp
Stadiu de predare: la alb

GR ATU IT

Penthouse

2

Loc
de
parcare

camere

Suprafață utilă: 58 mp
Terasă: 31 mp
Stadiu de predare: la alb

*Imaginile și soluția de mobilare sunt
cu titlu de prezentare

Modalități de plată
Acceptăm plata numerar, orice formă de credit imobiliar bancar (cu un avans de minim 15%) sau
rate la dezvoltator, cu un avans de minim 25% pe o perioada de maxim 7 ani.
De asemenea, acceptăm și plata cu Elrond, Bitcoin, Ethereum și USDT.

Regăsiți lista completă de prețuri pe
www.vallettapark.ro.

Prețul rămâne același indiferent de
avans sau metoda de plată.

vallettapark.ro

C a l e a Ș u r i i M i c i F. N .

LOCAȚIE
50 m până la viitorul spital județean
100 m până la stația de autobuz
1 km până la lacul lui Binder
1,5 km până la școală
2,3 km până la Piața Cibin
3,3 km până la Podul Minciunilor
4 km până la aeroport
2 pași până la fericire

vallettapark.ro

Calea Șurii Mici f.n.
vanzari@vallettapark.ro
0799 735 375
Facebook.com/vallettapark

vallettapark.ro

