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Strada Junimii nr. 11

Șelimbăr, Sibiu

0733 962 866

info@greenward.ro



www.greenward.roLocalizare

Sănătate

Lifestyle

Policlinica Astra – sediul 1

Policlinica Paltinul

Shopping City

Grădina Zoologică

Muzeul Astra

Clubul Sportiv – Vektor

Transport
Autostrada 1 - 5 minute

DN1 - 5 minute

Gara Șelimbăr - 5 minute

Stație autobuz - 5 minute

Centru Sibiu - 10 minute

Educație
Şcoala cu clasele I – VIII „Mihai 
Viteazu” Şelimbăr

Şcoala cu clasele I – VIII Veştem

Grădiniţa cu program prelungit 
Şelimbăr

Grădiniţa cu program normal 
Veştem

Grădiniţa cu program normal 
Bungard

Grădiniţa cu program normal Mohu

Ansamblul Greenward Residence este situat în 
localitatea Șelimbăr, județul Sibiu pe strada Junimii, 
numărul 11.

Localitatea Șelimbăr este situată în centrul județului, în 
Depresiunea Sibiului, aceasta se află la o distanță de 
numai 5 kilometri de Sibiu.

Frumusețea peisajelor, locurile primitoare și mai ales 
istoria acestui loc, fac din Șelimbăr localitatea 
perfectă pentru oricine.

Pe lângă atracțiile turistice și istoricul tumultos al 
zonei, localitatea poate fi adăugată la cele mai 
minunate locuri din țară.



www.greenward.roApartamente și prețuri

Prețuri

Roșu

Galben

Verde

ID Apartament Dormitoare Suprafață

65 mp 58.500€

46.000€

63.000€

51 mp

78 mp

PrețBăi

2

1

1

1

22

Etaj 2

Etaj 1

Parter



www.greenward.roMateriale și finisaje

Finisaje

Apartamentele din cadrul cartierului Greenward Residence se predau beneficiarilor în 
stadiul semi-finisat avansat (la alb).

În acest fel, clienții noștri au libertate deplină în ceea ce privește felul în care aleg să își 
creeze noul cămin.

Principalele materiale folosite:

Beton cu certificat de calitate și conformitate;

Ziduri din cărămidă Wienerberger Porotherm ROBUST de 30cm la exterior, Porotherm ROBUST de 

25cm între apartamente și Porotherm ROBUST 11,5cm între camere;

Acoperiș – șarpantă din lemn tratat și ignifugat, kit de învelitoare compus din folie anti-condens, caroiaj 

și țiglă metalică Bramac având o garanție extinsă de 30 ani;

Pereți gletuiți și decorați cu vopsea lavabilă AplaLux;

Tavane din rigips pe caroiaj dublu, Knauf. Izolație termică cu vată minerală de 20cm grosime, 

aluminzată;

Instalații electrice cu conductori de 2,5mm grosime pentru prize și 1,5mm pentru iluminat, ignifugați și 

protejați în zonele de risc cu tubulatură metalică;

Instalație sanitară realizată din PE-X, îmbinare prin sertizare/sudură;

Toalete suspendate cu rezervoare încorporate pentru o mai bună întreținere a spațiului din băi;

Încălzire termică prin pardoseală; centrală prin condensație, marca Ariston, de 24kW;

Șape elicopterizate pregătite pentru montarea parchetului;

Suprafețe vitrate generoase cu termopane Veka 5 camere, cu geam triplex/tripan și mecanisme Roto 

NT.

Izolație exterioară de 10 cm EPS 80, marca Adeplast; tencuială decorativă precum și mai multe 

elemente decorative din sticlă securizată;

Pavaj pentru zona pietonală și acces auto;

Curte privată pentru întreg ansablul și asigurarea accesului controlat prin montarea unui interfon;

Garanția lucrărilor executate precum și predarea către beneficiar a tuturor garanțiilor obținute de la 

producătorii de material sau acolo unde e cazul de la prestatorii de servicii.



www.greenward.roConcept

Calitate Liniște Spațiu

Arhitectură și distincție

Arhitectura blocurilor din Greenward 
Residence este bazată pe minimalism, 
linii drepte, simplitate și gust.

Simetria blocurilor face diferența între 
acest ansamblu și altele, aici veți întâlni 
clădiri impunătoare, spațioase și atent 
decorate cu elemente estetice.

Design deosebit

Design-ul este bazat pe o cromatică neutră, 
conturată de mici elemente de detaliu atent 
alese pentru a impresiona.

Eleganța clădirilor o aduc micile detalii 
precum ferestrele mari și balustradele 
teraselor.

Elementul cheie îl reprezintă chiar spațiul 
verde, acesta predomină în cartier și rămâne 
simbolul acestuia.

Calitatea poate fi observată în 
cele mai mici colțuri ale fiecărei 
clădiri, de la materiale până la 

finisaje. Acestea au fost alese cu 
atenție de dezvoltator pentru a 
oferi cea mai bună experiență.

Unul dintre principalele atuuri ale 
acestui cartier rezidențial este liniștea. 

Mult căutată în diverse zone ale 
orașelor mari. În Greenward 

Residence vă veți bucura de tihnă 
într-un ansamblu modern.

Apartamentele din ansamblul 
Greenward Residence se bucură 
de un spațiu eficient și generos. 
Fiecare model de apartament 

beneficiază de un spațiu mare în 
fiecare cameră.



www.greenward.roApartament verde

Partea stângă a clădirii (orientare Vest)

Partea stângă a clădirii (orientare Est)

Principalele avantaje

Apartamentele de la parter

  Spațiu verde;

  Două terase;

Apartamentele de la etaje

  Balcoane extinse (22mp).

Apartamentul VERDE

Suprafață utilă 65 mp

2

1

Dormitoare

Băi

58.500 €
(TVA inclus)



www.greenward.roApartament galben www.greenward.roApartament galben

Partea stângă a clădirii (orientare Vest)

Partea stângă a clădirii (orientare Est)

Principalele avantaje

Apartamentele de la parter

  Spațiu verde;

  Două terase;

Apartamentele de la etaje

  Balcoane extinse (11mp).

Apartamentul GALBEN

Suprafață utilă 78 mp

2

2

Dormitoare

Băi

63.000€
(TVA inclus)



www.greenward.roApartament galben www.greenward.roApartament galben

Living Room

Bucătărie

Baie

Dormitor Principal

Dormitor Secundar

Baie

Hol

21,55 MP

14,27 MP

13,80 MP

14,27 MP

8,84 MP

21,55 MP

6,64 MP

Suprafață construită 

Suprafață utilă

Grosime pereți exteriori

Grosime pereți interiori

Lățime uși interioare

110 MP

78 MP

45 CM

15 CM

90 CM

SUPRAFEȚE UTILE PE CAMEREDATE TEHNICE



www.greenward.roApartament galben www.greenward.roApartament roșu

Apartamentul ROȘU

Principalele avantaje

Apartamentele de la parter

  Spațiu verde;

  Două terase;

Apartamentele de la etaje

  Balcoane extinse (21mp).

Suprafață utilă 51 mp

1

1

Dormitoare

Băi

46.000€
(TVA inclus)



www.greenward.roApartament galben www.greenward.roApartament roșu

Living

Bucătărie

Dormitor Principal

Baie

Hol

17,06 MP

13,53 MP

4,61 MP

6 MP

8,40 MP

Suprafață construită 

Suprafață utilă

Grosime pereți exteriori

Grosime pereți interiori

Lățime uși interioare

63 MP

51 MP

45 CM

15 CM

90 CM

SUPRAFEȚE UTILE PE CAMEREDATE TEHNICE
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