
We build value!



EXCLUSIVE DESIGN

        Bonavita Rezidential

        Epic Home

DEZVOLTATOR

PROIECTE ÎN CURS DE DEZVOLTARE

DATE CONTACT

We build value!



DESPRE DEZVOLTATOR

În proiectele pe care le dezvoltăm avem în vedere

implementarea tehnologiilor actuale pentru a întâmpina

nevoile cumpărătorilor.

Compania noastră dezvoltă un portofoliu imobiliar 360 °,

urmărind locații strategice, cu acces facil la zonele de

interes, special create pentru publicul modern.

Una dintre componentele cheie ale strategiei generale

este dezvoltarea experienței de achiziție a clientului prin

oferirea unui suport integrat în tot procesul decizional de

alegere a locuinței ideale.

We build value!



PRINCIPII DEZVOLTATOR

ARHITECTURĂ  DURABILĂ TRANSPARENȚĂ DESIGN EFICIENȚĂ

We build value!



LOCALIZARE

Locațiile dezvoltărilor sunt atent alese

având conexiuni rapide la transportul

în comun, o varietate de școli și

grădinițe în imediata apropiere,

precum și clinici medicale, magazine,

piețe și locuri de relaxare și petrecere

a timpului liber.

 

EFICIENȚĂ

Pentru o dezvoltare sustenabilă și

durabilă, eficiența energetică

reprezintă o componentă importantă

în absolut toate proiectele pe care le

dezvoltăm. Pentru că ne pasă!

EXCLUSIVE DESIGN

Suntem mereu atenți la detalii și la

tendințele pieței atât în materie de

materiale de construcții cât și în

materie de design. Colaborăm cu

furnizori de top pentru a asigura o

permanentă aliniere la tendințe

globale în materie de amenajarea

unei locuințe.

SMART HOME

Ne dorim de fiecare dată să predăm

mai mult decât o locuință, iar acesta

este motivul pentru care cele mai

recente proiecte ale noastre vin dotate

cu sistem smart home, ce oferă soluții

inteligente pentru o casă SIGURĂ,

ECONOMICĂ ȘI CONFORTABILĂ.

FINISAJE PREMIUM

Înțelegem că o locuință de calitate

necesită un mare aport și personal, de

aceea, am propus ca pe partea de

finisaje interioare să oferim

posibilitatea amenajării în totalitate cu

tonuri alese în conformitate cu nevoile

fiecărui proprietar în parte. 

DESIGN INTERIOR INCLUS

Alături de echipa Luna Design

Studio oferim clienților noștri

personalizarea locuințelor prin

servicii specializate de

arhitectură, design interior și

vizualizare 3D.



We build value!

PROIECTE ÎN CURS DE DEZVOLTARE

 



BONAVITA REZIDENTIAL
 

 

We build value!

215.000 

Strada Putna,  nr .  18,  Otopeni



BONAVITA
REZIDENTIAL

#21LocuințeIndividuale

#EficiențăEnergetică
#SmartHome
#Design
#LocDeJoacă
#Stații de încărcare
mașini electrice
#Teren baschet/
badminton
#PistăAlergare
#BarbequeCorner
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Suprafață 175 mp

Living 1

Dormitoare 3

Băi 3

Spațiu de depozitare 2

Regim de construcție P+1

Suprafața terenului 297 mp+ cotă indiviză

Amprenta la sol 78 mp

                          

SPECIFICAȚIILE CONCEPT HOME
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CALITATEA
CONCEPT HOME

Centrală termică Viessman 33 KW

Recuperatoare de căldură

Finisaje interioare –posibilitate personalizare-

parteneri Delta Studio

Prize și întrerupătoare - Gewiss

Termosistem integrat pentru fațadă Caparol 

Zidărie portantă realizată din Cărămidă

Porotherm Robusto

Ferestre cu tâmplărie PVC, 7 camere, cu

sistem de

 microventilație și antiefracție și sticlă tripan

marca Saint Gobain four season

Beton C16/20 C20/25

Acoperiș Wetterbest



CARACTERISTICI

SMART

HOME

EFICIENTĂ

ENERGETICĂ

Recuperator de

că ldură



EPIC HOME

We build value!

249.000 

Strada Ciprian Porumbescu,  nr .  19-21,  Otopeni





Suprafață 195mp

Living 1

Dormitoare 4

Băi 3

Spațiu de depozitare 2

Regim de construcție P+1

Suprafața terenului 344 mp

Amprenta la sol 90 mp

                          

SPECIFICAȚIILE LOCUINȚEI
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CALITATEA
EPIC HOME

Centrală termică Viessman 33 KW

Recuperatoare de căldură

Sistem smart home- tabletă integrată

Sistem securizat de camere de luat vederi și alarmă

Ușă cu deschidere prin amprentă

Finisaje interioare –posibilitate personalizare- parteneri

Delta Studio

Zidărie portantă realizată din Cărămidă Porotherm

Robusto

Termosistem integrat pentru fațadă Caparol 

Zidărie portantă realizată din Cărămidă Porotherm

Robusto

Ferestre cu tâmplărie PVC, 7 camere, cu sistem de

 microventilație și antiefracție și sticlă tripan marca Saint

Gobain four season

Beton C16/20 C20/25

Împrejmuire casă piatră naturală

Gard gabion 



CARACTERISTICI

Termostate

digitale integrate

Smart home

system
Ușă  intrare cu 

acces prin amprentă

Camere de

supraveghere

ș i  a larmă



Urmărește-ne pe canalele de comunicare!

F A C E B O O K INSTAGRAM

www.facebook.com/bonavitarezidential/ www.instagram.com/bonavita_rezidential/



Te așteptăm acasă!

Telephone
0749 979 979

Email
sales@k2development.ro

Adresă:

Putna 18, Otopeni, România

Ciprian Porumbescu, 19-21,

Otopeni, România


