


Cel mai nou proieCt imobiliar  

marCa Grand park 

Grand Park Tower Timișoara

Imobil cu 49 de apartamente cu 2 și 3 camere, spații 

comerciale la parter, locuri de parcare subterane și 

exterioare, în cea mai dinamică  

zonă din Timișoara – Calea Torontalului,  

lângă Vox Technology Park

êêêê

the newest  

Grand park brand projeCt

Grand Park Tower Timisoara

Building with 49 apartments from 2 to 3 rooms, 

commercial spaces on the ground floor,  

underground and outdoor parking places,  

in the most dynamic area of  

Timișoara - Calea Torontalului,  

near Vox Technology Park 



Grand Park la nivel național

ê  Peste 3000 de apartamente livrate

ê  Peste 20 de ani de experiență

ê  3 orașe în care construim

ê  Locul 2 domeniu imobiliar top național Forbes 2019

êêêê

Grand Park naTionwide

ê  Over 3000 apartments delivered

ê  Over 20 years of experience

ê  3 cities in which we build

ê  2nd place in the national top real estate Forbes 2019

 



Locație de top în timișoara

ê  lângă clădirea de birouri Vox Technology Park,  

     un reper pentru Timișoara

ê  într-o zonă aflată în plină dezvoltare imobiliară

ê  la 3 min de parcul Bucovina

ê  la 2 min de Piața Verde

ê  la 4 min de Iulius Mall

ê  la 5 min de Parcul Botanic

ê  la 5 min de centrele comerciale Auchan, Selgros,  

Hornbach, Momax, Decathlon

ê  la 6 min de British International School

ê  la 17 min de aeroportul Timișoara

êêêê

top Location in timisoara

ê  next to the Vox Technology Park office building,  

a landmark for Timisoara

ê  in an area in full real estate development

ê  3 minutes from Bucovina Park

ê  2 minutes from Piata Verde

ê  4 minutes from Iulius Mall

ê  5 minutes from Parcul Botanic

ê  5 minutes from the shopping centers Auchan, Selgros, 

Hornbach, Momax, Decathlon

ê  6 minutes from British International School

ê  17 minutes from Timisoara airport



ProiecTul

ê  49 de apartamente noi, spațioase 

și confortabile, situate în imobil 

S+P+8E+ER , parter comercial 

ê  Un nivel de parcări subterane,  

care găzduiește un număr  

suficient de parcări, pregătit  

pentru montare stații de încărcare 

autoturisme electrice și hybrid

ê  Desfășurat pe o suprafață de  

teren de 1.770 mp, cu alei și  

spații verzi

The ProjecT 

ê  49 new, spacious and comfortable 

apartments, located in one building 

with S+GF+8F+ Retreat, with 

commercial ground floor

ê  one level of underground parking, 

which accommodates a sufficient 

number of parking lots, ready for 

installation of electric and hybrid car 

charging stations

ê  Developed on a land area of 1,770 sqm, 

with alleys and green spaces
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FaciliTaTi ê  FaciliTies 

Încălzire în pardoseală

Underfloor heating

Supraveghere video

Video surveillance

Amenajare peisagistică a 
spațiilor verzi

Landscaping of green spaces

Locuri de parcare subterane 
și supraterane

Underground and  
above-ground parking 

spaces

Centrală proprie

Central heating

Spații comerciale

Commercial spaces

Pregătire aer condiționat

Air conditioning preparation

Lifturi rapide

Fast elevators

Stații încărcare auto

Car charging stations

24/7



aParTamenTe

Pentru a avea la dispoziție cât mai multe opțiuni, noile 

apartamente din Grand Park Tower sunt foarte variate, 

astfel vei putea găsi cu ușurință cea mai bună variantă 

pentru tine și familia ta.

49 de apartamente noi, spațioase și moderne,  

în diferite compartimentări cu 2 și 3 camere

êêêê

The aParTmenTs  

In order to have as many options as possible,  

the new apartments in Grand Park Tower are very 

varied, so you can easily find the best option for you 

and your family.

49 new, spacious and modern apartments,  

in different compartments with 2 and 3 rooms



aParTamenTe cu 2 camere 
ê  Suprață utilă între 44,13 mp – 59,45 mp 

ê  Terase între 10,01 mp – 42,40 mp 

ê  1 dormitor 

êêêê

aParTmenTs wiTh 2 rooms  
ê  Usable area between 44,13 mp – 59,45 mp 

ê  Terrace area between 10,01 mp – 42,40 mp 

ê  1 bedroom 



aParTamenTe cu 2 camere și birou  
ê  Suprafață utilă între 56,47 mp – 68,25 mp 

ê  Terase între 10.15 mp – 24,78 mp

ê  1 dormitor

ê  1 birou 

êêêê

aParTmenTs wiTh 2 rooms and  
home oFFice  

ê  Usable area between 56,47 mp – 68,25 mp 

ê  Terrace area between 10.15 mp – 24,78 mp

ê  1 bedroom

ê  1 office

 



aParTamenTe cu 3 camere  
ê  Suprafață utilă între 66,18 mp – 86,12 mp 

ê  Terase între 10,01 mp – 43,28 mp

ê  2 domitoare 

êêêê

aParTmenTs wiTh 3 rooms  
ê  Usable area between 66,18 mp – 86,12 mp  

ê  Terrace area between 10,01 mp – 43,28 mp

ê  2 bedrooms 



Calea torontalului nr. 79 provizoriu, timișoara

+40 749 141 141

office@grandparktower.ro

www.grandparktower.ro


