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La GLOIRE Pipera este primul concept rezidențial 
boutique din România prin care demonstrăm că se 
pot face locuințe bune, spațioase și frumoase și, în 
același timp, foarte accesibile. Complexul rezidențial 
boutique se află pe Strada Vlad Țepeș, nr. 4-6, Pipera, 
Voluntari. 

Ansamblul rezidențial este amplasat într-o zonă de 
vile liniștită, sigură, verde, la câțiva metri distanță 
de stația de autobuz, de Carrefour Pipera și de BRD 
Pipera. Cuprinde 31 de apartamente conforta-bile cu 
suprafețe generoase și compartimentări moderne, cu 
parcare subterană și două lifturi, cu grădini private 
la parter și cu terase foarte mari, utilizând în mod in-
teligent spațiul verde adiacent, care reprezintă peste 
50% din suprafața ansamblului, și fiind adaptat stilu-
lui de viață modern.

Poziția excepțională, în zona de nord a capitalei este 
un avantaj important, fiind extrem de aproape de 
toate obiectivele importante din nordul Bucureștiului 
(zona de birouri Aviației, Promenada, zona de biro-
uri Pompeiu, zona de birouri Nord, mallul Băneasa, 
Aeroportul Otopeni etc.), zonă în proces de dezvoltare 
continuu, care va deveni în viitorul apropiat cea mai 
mare arie comercială din sud-estul Europei.  Accesul 
către ansamblul rezidențial se face pe Bulevardul 
Pipera, care face legătura cu aeroportul și cu centrul 
orașului.

Suprafața desfășurată totală a ansamblului este 
4032,60 metri pătrați și este compus din 17 aparta-
mente de 2 camere, 13 apartamente de 3 camere și 1 
apartament de 4 camere

Proiectul nostru boutique se remarcă de la prima ve-
dere prin design și prin regimul mic de înălțime, care 
îl integrează mai degrabă în arhitectura caselor de 
lux, excluzându-l din rândul construcțiilor înalte, de 
tip bloc, conferind un plus de intimitate, liniște și de 
confort, numărul de locuitori fiind cu mult mai re-
strâns.

Fiecare apartament este prevăzut cu terase foarte 
mari, cu suprafețe variabile între 15 metri pătrați și 
103 metri pătrați. Acestea cu siguranță vor fi spațiile 
ideale, unde veți putea savura micul-dejun, cafeaua 
sau veți putea citi cartea preferată. Terasele fiind 
atât de ample, se pot amenaja cu flori, plante, arbuș-
ti, mobilier de grădină, aducând aerul curat și mai 
aproape de locuința dumneavoastră.

La GLOIRE Pipera is the first boutique residential 
concept in Romania to demonstrate that good, 
spacious and beautiful homes can be made, 
while being very affordable. 
The residential boutique complex is located on 
Vlad Țepeș Street no. 4-6, Pipera, Voluntari. 

The residential complex is located in a quiet, 
green area, just a few meters away from a bus 
station, from Carrefour Pipera and BRD Pipera. 
It consists of 31 comfortable, generously sized 
apartments and modern compartments with 
underground parking and two lifts, private gar-
dens on the ground floor and very large terrac-
es, intelligently using the adjacent green space, 
which represents over 50% of the surface of the 
ensemble, of modern life.

The exceptional position in the northern area 
of the capital is an important advantage, be-
ing ex-tremely close to all the important sites 
in northern Bucharest (Aviation offices area, 
Promenada Mall, Pompeiu office area, North of-
fice area, Băneasa Mall, Otopeni Airport etc.), an 
area in a con-tinuous development, which will 
become the largest trading area in South-East-
ern Europe in the near future. Access to the resi-
dential complex is possible by Pipera Boulevard, 
which connects it to the airport and the city cen-
ter.

The total surface area of the complex is 4,032.60 
square meters and is composed of 17 two-room 
apartments, 13 three-room apartments and 1 
four-room apartment.

The remarkable design of our boutique resi-
dence is obvious from the first glance. The low-
rise characteristic subscribes it to the architec-
ture of luxury homes, distancing itself from the 
high-rise, block building typology. The smaller 
number of inhabitants adds to the privacy, tran-
quility and com-fort inside the complex.

Each apartment is equipped with very large ter-
races, with areas varying between 15 sqm and 
103 sqm. These will surely be the ideal spaces 
where one can enjoy your breakfast, coffee or 
where one can read their favorite book.
The terraces are large enough, that can be ar-
ranged with flowers, plants, shrubs, garden fur-
niture, bringing fresh air closer to home.
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La parter, un avantaj pentru locuințele de tip aparta-
ment sunt grădinile private foarte mari, care ajung 
chiar și la 150 metri pătrați, devenind, astfel, case 
în toată regula, dar care beneficiază de costuri de 
întreținere reduse. Cu siguranță, grădinile vor fi un 
remediu garantat de relaxare, locul în care vă veți 
bucura de prospețimea și de verdele crud al ierbii, 
de culorile vii ale plantelor si veți vedea cum de la un 
anotimp la altul, curtea dumneavoastră devine locul 
de creație a naturii.

Pentru a păstra cât mai liberă și verde împrejmuirea 
imobilului, parcarea auto este concepută com-plet 
subteran. Astfel, autoturismele dumneavoastră vor fi 
mai curate, mai protejate de praf, de soa-rele arzător, 
de ploi sau de ninsori, și, cel mai important, accesul se 
face direct din parcare cu cele două lifturi către locu-
ință, iar în curtea ansamblului veți beneficia de mult 
spațiu verde și de cât mai mult aer curat.

Confortul fiecărui apartament este asigurat de fini-
saje de cea mai bună calitate și de toate facilitățile 
unei locuințe durabile, moderne și ușor de întreținut. 
Toate dispun de centrală termică proprie și în-călzire 
în pardoseală, ceea ce le face foarte eficiente energet-
ic. Contoarele pentru toate utilitățile sunt individuale, 
pentru a cunoaște cu precizie nivelul real de consum 
în orice moment. Fiecare dormitor și living este dotat 
cu parchet stratificat de stejar, iar, în fiecare baie și 
bucătărie, strălucirea este dată de mobilierul modern 
minimalist și de calitatea premium a obiectelor san-
itare și a gresiei și a faianței, de proveniență spani-
olă și italiană. Ușile interioare precum și cele de acces 
sunt de calitate italiană și întreaga tâmplărie exte-
rioară este termopan PVC, de calitate germană.

Aparatura electrocasnică și întreaga instalație elec-
trică prezintă siguranță absolută, echipamentele 
instalate fiind de ultimă generație. Un alt avantaj 
sunt videointerfoanele cu monitorizare și sistem de 
alarmă.  Spațiile comune exterioare sunt iluminate 
cu sisteme tip LED, cele două ascensoare sunt extrem 
de silențioase, iar parcarea subterană este echipată 
cu sistem de ventilație, rampa de acces auto fiind de-
givrată.

Arhitectura modernă și funcțională, structura de 
rezistență antiseismică, dar și proiectarea con-
sole-lor pentru aparatele de aer condiționat sunt fa-
cilități premium pe care le-am gândit încă din faza de 
proiectare pentru ca dumneavoastră să beneficiați de 
ele și să vă ofere satisfacție deplină

On the ground floor, the most important feature 
are the very large private gardens, which reach 
even 150 square meters, and can become true 
homes but with low maintenance costs. Surely 
the gardens will be a relaxing remedy, the place 
where one will enjoy the freshness and raw 
green of the grass, the living colors of the plants. 
From one season to the next, the yard becomes 
the place of nature’s creation.

To keep the building as green and as free as 
possible, the car parking is completely under-
ground, so the cars will be cleaner, protected 
from dust, sunshine, rain or snowfall, and, most 
importantly, access from the parking lot is en-
sured by the two elevators. In the garden of the 
complex, one can enjoy plenty of green space 
and as much fresh air as possible.

The comfort of each apartment is ensured by the 
finest quality finishes and all the facilities of a 
du-rable, modern home, which are very easy to 
maintain. Every apartment has its own central 
heating and underfloor heating, which makes 
them very energy efficient. Meters for all utili-
ties are individu-al, to know exactly the actual 
level of consumption at any time. Each bedroom 
and living room is equipped with oak flooring. 
In every bathroom and kitchen, the brilliance is 
given by modern minimalist furniture and the 
premium quality of sanitary ware and tiles of 
Spanish and Italian origin. The interior doors 
as well as the access doors are of Italian quali-
ty and the entire exterior carpentry is German 
quality PVC.

The home appliance and the entire electrical 
system are absolutely safe; the equipment in-
stalled is state-of-the-art. Another advantage 
are the video monitors with monitoring and 
alarm system.
The common outdoor spaces are illuminated 
with LED systems, the two lifts are extremely si-
lent, the underground car park is equipped with 
a ventilation system, and the auto access ramp 
is de-frosted. 

The architecture is modern and functional and 
the structural engineering is of great anti-seis-
mic performance. Prefabricated air condition-
ing consoles and other premium facilities were 
thought from the design stage so you can bene-
fit from them and give you full satisfaction.
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