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Îți prezentăm North Avenue, proiect rezidențial exclusivist

care cuprinde două blocuri cu locuințe de lux.

 

102 apartamente premium în care clasicul se îmbină cu

rafinamentul, rezistența și eficiența.

 





DESPRE PROIECT
Bazele proiectului exclusivist A|B Imobiliare pornesc de la 4 principii solide:

Profesionalism, Calitate, Siguranță și Încredere.
 

Conceptul este orientat spre conturarea și menținerea unui stil de viață armonios în
spații atent gândite pentru fiecare utilitate în parte, cu materiale și finisaje la cel mai

înalt nivel.
 

Dezvoltatorul mizează pe o comuniune a omului cu natura prin intermediul suprafețelor
verzi care ating până la 1.100 metri pătrați, dar și prin intermediul teraselor spațioase cu

panorame extraordinare.
 

A|B Imobiliare aduce în centrul atenției un proiect rezidențial premium: North Avenue,
construit pe o suprafață desfășurată de peste 14.000 metri pătrați, care cuprinde 101

unități locative: apartamente cu 2, 3, 4 camere și penthouse-uri.
 





DESCOPERĂ UN NOU STANDARD
DE VIAȚĂ!

North Avenue by A|B Imobiliare este un proiect exclusivist cu o deosebită
atenție pentru detalii.

 
Bucură-te de priveliști unice din apartamente eficiente și spațioase, de materiale

de calitate, de un confort absolut și de un proiect rezidențial cu adevărat
relevant.

 
Proiectul North Avenue este piesa rezidențială centrală în care clasicul se

îmbină cu rafinamentul, rezistența și eficiența.
 

Este locul în care simți cu adevărat că ești ACASĂ și că investești în viitor!
 





VALORILE NOASTRE

Echipa A|B Imobiliare pune calitatea construcției și confortul viitorilor proprietari
mai presus de toate. Astfel a rezultat North Avenue, un proiect deosebit, în care

cuvântul ACASĂ devine superlativ absolut.

PROFESIONALISM ȘI CALITATE

Siguranța și calitatea construcției, pe primul plan!
De la materialele de construcții, la dotări și până la micile detalii, ne-am

concentrat astfel încât totul să fie perfect. Suntem foarte meticuloși și analizăm cu
atenție fiecare element în parte.

 

SIGURANȚĂ ȘI ÎNCREDERE





APARTAMENTE
APARTAMENTE CU 2 CAMERE

 
Eficiente și spațioase, apartamentele cu 2 camere ale proiectului North Avenue

by A|B Imobiliare au suprafețe cuprinse între: 82.98 – 105.48 m² și terase între 4.65 și 11.74 m² .

APARTAMENTE CU 3 CAMERE
 

Cu suprafețe cuprinse între 116.67 – 189,17 m² și terase între  15.16 - 80.68 m²,
apartamentele cu 3 camere ale proiectului North Avenue 

au spații generoase, luminoase și exprimă elegantă și rafinament.

APARTAMENTE CU 4 CAMERE
 

Apartamentele cu 4 camere ale proiectului North Avenue
au suprafețe mari (219,21 – 236,46 metri pătrați) și cuprind câte două terase

pentru a-ți petrece timpul în aer liber chiar în intimitatea casei tale, cu suprafețe
între 89,89 și 98,21.

PENTHOUSE
 

Penthouse-urile proiectului North Avenue sunt desfășurate pe 2 etaje și te vor cuceri
de la prima vizionare. Fiecare penthouse cuprinde câte o piscină elegantă pe terasă.









AVANTAJE ȘI FACILITĂȚI
North Avenue este un proiect deosebit, iar primul element care va impresiona va fi

concierge-ul, de o elegantă desăvârșită, în tonuri de alb, gri și negru.
 

În ceea ce privește dotările, proiectul North Avenue va dispune de fațadă ventilată, terase
spațioase, încălzire în pardoseală, sala de sport, coffee shop, peste 1.100 metri de spații

verzi, piscina pe terasele penthouse-urilor etc.

GARANTIA CALITATII SI A
STANDARDELOR RIDICATE

Fațadă ventilată Concierge Spații verzi

102 apartamente Terase spațioase Coffee Shop

Sală sport Încălzire pardoseală Locuri parcare



Cafeneaua de lux situată la parterul 
North Avenue îți va aduce dimineți 
pline de savoare și zile încununate 

cu succes.

"Mens sana in corpore sano": o sală de sport
cochetă, pregătită pentru antrenamentele

tale de zi cu zi, îți stă la dispoziție în North
Avenue by A|B Imobiliare.







PROIECTUL
NORTH AVENUE ÎN CIFRE

102 Apartamente

2 Blocuri cu apartamente premium

123 Locuri de parcare

20 Boxe depozitare

P+5+6R+7R
Regim înălțime





DISCOVER AND ENJOY OUR AVENUE!

BLOC 1 

P+5+6R+7R

NUMAR APARTAMENTE:
49 + 2 PENTHOUSE-URI

ETAJ 1 => 12 APARTAMENTE
ETAJ 2 => 12 APARTAMENTE
ETAJ 3 => 8 APARTAMENTE
ETAJ 4 => 10 APARTAMENTE
ETAJ 5 => 7 APARTAMENTE
ETAJ 6 + 7 =>2 X PENTHOUSE

NORTH AVENUE

ETAJ 1 => 12 APARTAMENTE
ETAJ 2 => 12 APARTAMENTE
ETAJ 3 => 8 APARTAMENTE
ETAJ 4 => 10 APARTAMENTE
ETAJ 5 => 7 APARTAMENTE
ETAJ 6 + 7 => 2x  PENTHOUSE

BLOC 2

P+5+6R+7R

NUMAR APARTAMENTE:
49 + 2  PENTHOUSE-URI 







CONTACT 
Șoseaua Bucuresti Nord, numarul 10D

0739.172.575

office@ab-imobiliare.ro

www.ab-imobiliare.ro

North Avenue

https://www.google.com/maps?ll=44.489441,26.127059&z=16&t=m&hl=en&gl=RO&mapclient=embed&q=Global+City+Business+Park+%C8%98oseaua+Bucure%C8%99ti+Nord+10+Voluntari+077190
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