
 

Detaliile de design Romanescu Park sau detaliile care fac diferența 

 

Ce înseamnă Living by Nature?  

Living by Nature este un concept ce înglobează mai multe avantaje pentru 
beneficiarii Romanescu Park : înseamnă un stil de viață într-un complex 
rezidențial modern, detalii de design atent selecționate, o îmbunatățire a calității 
vieții prin apropierea de natură, stare de bine și confort pentru toți membrii 
familiei. 

Nu este un secret că o locuință confortabilă și apropierea de natură mereu vor 
aduce un plus de fericire și stare de bine celor care se bucură de un asemenea 
avantaj, avantajul de a avea un parc cu aer curat lângă casă. 

Confortul din apartamentul tău 

Atunci când pășești în apartamentul tău vei simți sentimentul de căldură după 
primii pași. Holul te primește cu spații de depozitare pentru haine și încălțăminte 
iar tu pășești atent și realizezi că intri într-un cadru liniștitor unde elementele de 
decor dau viață și însuflețesc plăcut apartamentul model.  

 



 

Mergi mai departe în interiorul apartamentului și descoperi că exista destul spatiu 
pentru masa de dinning la care ai visat iar livingul spațios te va încânta. Parchetul 
laminat Egger utilizat în apartamentele Romanescu Park înfrumusețează acest 
spațiu dedicat relaxării și timpului cu familia, este un parchet de calitate și vine în 
diferite nuanțe pentru a mulțumi cele mai exigente gusturi. 

 

 

 

 

Cu ajutorul celor de la Delta Studio, bucătăria este atent decorată cu modele de 
gresie și faianță de inspirație contemporană cu tente naturale, astfel modelele de 
gresie și faianță stone beige și stone grey de la Keramyth și gresia tip parchet 
Zigana fac o integrare ușoară a bucătăriei în completarea apartamentului. 



 

Baia este utilată cu gresie spaniolă portelanată sau glazurată în nuanțe de beige 
pentru un sentiment de spa chiar la tine acasă. Bateriile și cada sunt de la Dalet și 
Ferro. Pentru un plus de confort băile sunt dotate cu calorifere verticale tip 
uscător de prosop. 

 

 



 

Dormitoarele denotă elegantă prin simplitate, decorate în stil scandinav pentru 
un plus de confort visual. 

 

 



Ușile și tocurile din interiorul apartamentelor sunt Benati Deco și completează 
linia finisajelor în nuanțe natur. În funcție de preferințe ușile pot fi albe sau lemn 
natur. 

 

Sfatul designerilor 

Sfatul designerilor pentru viitorii beneficiari este să își aleagă culoarea care îi 
reprezintă cel mai mult și cu care vibrează și să o valorifice cu ajutorul textilelor. 
Draperiile, covoarele sau pernele decorative sunt doar câteva dintre elementele 
care pot susține culoarea preferată. Pereții apartamentelor sunt zugrăviți cu 
vopsea lavabilă albă special ca fiecare beneficiar să poate decora așa cum simte.  

Pentru a pune în valoare spațiul de locuit folosește cât mai mult lumina caldă, 
pentru confortul tău și al familiei tale. Corpurile de iluminat cu valori între 2,700 și 
3,000 grade Kelvin dau o lumina caldă, chiar pentru zona de living se poate opta și 
pentru o valoare între 2,400 -2,700 Kelvin iar ca să îți faci o idee lumina unei 
lumânări variază între 1,500 și 2,000 grade Kelvin.  

 

Poți realiza un decor relaxant și dacă optezi pentru lampadare mari poziționate în 
spatele canapelei. 

 



 

Pe balconul spațios sau în gradina ta, în funcție de apartament, descoperim zona 
ideală de relaxare unde poți savura cafeaua de dimineață. Aici poți mobila cu 
piese de mobilier de grădină în culori indrăznețe care te duc cu gândul la vacanță 
sau mobilier din lemn natur pe care se pot așeza perne colorate pentru a 
amplifica senzația de confort din oaza ta de relaxare. 

 

 

În speranța că ți-am trezit curiozitatea te așteptăm în showroom-ul Romanescu 
Park Residence din strada Dimitrie Cantemir nr.2 

 

 

 

 

 


