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PLĂCI, ADEZIVI, VOPSELE

Plăci ceramice
GRESIE, FAIANŢĂ, GRANIT

Oferim în fiecare moment
cele mai bune servicii și produse.

Finisaje de cea mai bună
calitate pentru proiectele tale!

Materiale rezistente pentru
structuri trainice.

Timpul a devenit o resursă
din ce în ce mai rară și, de

calitatea
CONTEAZĂ

aceea, conceptul AVALON
ROMANIA BUILDING
INDUSTRY este acela de a
da posibilitatea tuturor
persoanelor interesate de
a-și alege, dintr-un singur
loc, toate materialele
necesare construirii și
amenajării imobilelor nou
construite sau proiectelor
care necesită renovare.
Obiectivul nostru principal
este acela de a oferi servicii
și produse de o calitate
superioară pe care atât
dezvoltatorii imobiliari, cât
și clienții finali, le pot
achiziționa rapid și fără
drumuri inutile la furnizorii

Proiect susținut și promovat de:

clasici de materiale.
ASOCIAŢIA DEZVOLTATORILOR
IMOBILIARI DIN ROMÂNIA

Echipa
AVALON ROMANIA

Credit24h.ro
Credite şi investiţii imobiliare

AVALON ROMÂNIA
BUILDING INDUSTRY
Cele mai bune soluţii în materie de echipamente
și materiale de construcţii

Monica Mincu
Manager Avalon Romania
Telefon: 0737.353.184
showroom@avalonromania.ro

În vara anului 2019 a fost înﬁințată o
nouă companie din grupul Sud
Rezidential și anume AVALON
ROMANIA BUILDING INDUSTRY
(www.avalonromania.ro), mai exact
o Divizie Tehnică cu rolul de a
furniza soluții complete și complexe
atât pentru dezvoltatorii imobiliari,
ﬁrme din domeniul construcțiilor,
cât și pentru clienții ﬁnali
cumpăratori de locuințe noi.
Încă de la înﬁințare,
SudRezidential.ro a aplicat în mod
constant principiul ,,One Stop
Shop” pentru toate ansamblurile
imobiliare din portofoliul său, motiv
pentru care și-a câștigat renumele

de ,,principalul promotor imobiliar
al Zonei de Sud”, acționând ca un
motor de dezvoltare imobiliară și
economică pentru întreaga zonă de
sud a Capitalei.
AVALON ROMANIA BUILDING
INDUSTRY completează într-un
mod ideal grupul de companii Sud
Rezidential, deoarece asigură și
pune la dispoziția clienților ﬁnali sau
a dezvoltatorilor imobiliari,
materialele necesare ﬁnisării
apartamentelor nou construite la
cele mai înalte standarde de
calitate și cu un raport preț-calitate
de excepție.

Deși este o companie
nou-înființată, AVALON
ROMANIA BUILDING
INDUSTRY are încheiate, la acest
moment, parteneriate cu cei mai
renumiți producători din domeniul
materialelor de construcții,
precum: Kai Group, Keros,
Cesarom, Knauf, Rockwool,
Isomat, Duraziv, Baumit,
Wienerberger, Brikston, Siniat,
Holcim, Semmelrock, Forma Vita,
Sanotechnik, Cersanit, Bella Casa
și mulți alți producători de
renume. De asemenea, AVALON
ROMANIA BUILDING
INDUSTRY este reprezentant
exclusiv pentru Avalon Industry
JSC în ceea ce privește livrarea
produselor de termosistem și nu
numai.
Obiectivul nostru principal este
acela de a oferi servicii și produse
de o calitate superioară pe care
atât dezvoltatorii imobiliari, cât și
clienții finali le pot achiziționa
rapid și fără drumuri inutile la
furnizorii clasici de materiale.
La acest moment, din Grupul Sud
Rezidential fac parte:
• Sud Rezidential Real Estate
(www.sudrezidential.ro) promotor

imobiliar, care are în portofoliu
aproximativ 100 de proiecte
imobiliare în toată zona de Sud a
Capitalei, cu un număr
aproximativ de 8000 de
apartamente noi puse în vânzare,
în diferite stadii de proiect și
execuție. Dintre aceste proiecte,
cel mai mare și important proiect
este Metalurgiei Park Residence,
declarat drept ,,cel mai ambițios
proiect imobiliar din România”.
Premiat în fiecare an pentru
excelență în activitate, Sud

Rezidential a devenit un reper în
domeniul imobiliar din sudul
Capitalei și nu numai.
• Sud Rezidential Broker
(www.credit24h.ro) este Divizia
Financiară din Grupul Sud
Rezidential. La acest moment,
parteneriatele încheiate cu
majoritatea băncilor importante
din România dau posibilitatea de a
oferi soluții de creditare în cel mai
scurt timp posibil clienților
cumpărători interesați de achiziția
unui apartament sau alte tipuri de

Calitatea produselor și
serviciilor noastre
începe de la oamenii și
companiile de renume,
cu care colaborăm, și se
termină cu proiectele de
excepție pe care le
facem împreună.

• De asemenea, în anul 2011, Sud
Rezidential a înființat împreună cu
o serie de dezvoltatori imobiliari
Asociația Dezvoltatorilor
Imobiliari din România –
Urbanis (www.adiru.ro)
prescurtat ADIRU, considerată
drept cea mai mare asociație de
profil din România, având un
număr de aproximativ 100 de
membri dezvoltatori imobiliari din
România.

AVALON ROMANIA
BUILDING INDUSTRY
completează acum multitudinea
de servicii oferite de grupul
nostru. Aflați de 10 ani în slujba
pieței imobiliare, echipa
Sudrezidential.ro poate oferi
acum servicii complete în acest
domeniu și soluții personalizate,
indiferent de tipul de proiect din
domeniul imobiliar.
Ne-am adaptat în permanenţă

nevoilor clienţilor noştri, pentru
a oferi cele mai bune soluţii în
materie de produse şi materiale
de construcţii, dar şi prin servicii
conexe dedicate domeniului
dezvoltării imobiliare și a
construcţiilor. Preţul competitiv
pe piaţa produselor destinate
construcţiilor şi oferta de servicii
personalizate complexe oferite
clienţilor ne-au asigurat deja
parteneriate de succes cu marile
proiecte rezidentiale din
Capitală. Materialele de
construcţii, serviciile noastre
dedicate și integrate reprezintă
promisiunea calităţii şi soluţiile
ideale pentru toate necesităţile
clienţilor noştri.
Utilizăm tehnologii de ultimă oră
și expertiza celor mai buni
specialiști din domeniu, soluții
moderne, cu specificații perfect
adaptate cerințelor de mediu și
climă, conform normelor din
domeniul construcțiilor din țara
noastră.

valori
AVALON

Profesionalism
Te poți baza oricând pe echipa
noastră, pentru că fiecare este
expert în aria lui. Ne place ceea
ce facem și suntem dornici să
ne ajutăm clienții să reușească.
Suntem o sursă de inspirație
pentru ceilalți. Ne depășim

limitele. Suntem mândri să
lucrăm la Avalon Romania
Buliding Industry, înconjurați
de oameni care gândesc la fel
ca noi și le inspirăm celor din
jur sentimentul de pasiune și
implicare.

Promptitudine
Știm cât de mult costă o zi sau
chiar o oră de întârzieri.
Materialele noastre ajung la tine
exact atunci când am stabilit. În
relația cu clienții, avem în
vedere simplitatea și confortul.

Suntem foarte atenți la modul în
care ne executăm sarcinile.
Încercăm în mod constant să
reducem complexitatea și să
simplificăm lucrurile. Lucrăm
eficient și nu irosim resurse.

Progres
Trendurile se schimbă, apar
nevoi noi, dar calitatea de top
va fi mereu în portofoliul
nostru, chiar și peste ani.
Utilizăm tehnologii de ultimă
ora și expertiza celor mai buni

Dedicare
Ne străduim să oferim în
fiecare moment cele mai bune
servicii și produse pentru
fiecare client. Misiunea
noastră este aceea de a
mulțumi clientul prin
proactivitatea cu care

anticipăm și abordăm nevoile
clienților, prin transparență
către clienți și încrederea pe
care aceștia o au în noi, cu un
simț al responsabilității
deosebit și un model economic
competitiv.

specialiști din domeniu, soluții
moderne, cu specificații perfect
adaptate cerințelor de mediu și
climă, conform normelor din
domeniul construcțiilor din
țara noastră.

Structură

Materiale rezistente pentru
structuri trainice.

FIER, CĂRĂMIDĂ, BCA, CIMENT

Dragoș Dumistrăcel
Manager Avalon Romania
Telefon: 0730.343.698
dragos@avalonromania.ro

Toate construcțiile sănătoase încep
de la structură. Cei care înțeleg
importanța unei structuri solide știu
că materialele folosite nu pot fi decât
de cea mai bună calitate. La Avalon
nu facem niciun compromis, toate
brandurile partenere au fost alese pe
criterii foarte bine stabilite, pentru a
le oferi clienților noștri mai multe
opțiuni, cu garanția că nu există
alegere greșită.
De la structuri de fier, cărămidă,
BCA sau ciment, produsele noastre
au ajutat la construirea a zeci de
ansambluri imobiliare, iar alte
câteva zeci urmează să se bucure de
aceeași calitate. Rezultatele au fost,
de fiecare dată, aceleași: o
construcție puternică, sigură, care să
le ofere dezvoltatorilor satisfacția
unei lucrări bine realizate.

Finisaje

Finisaje de cea mai bună calitate
pentru proiectele tale!

PLĂCI, ADEZIVI, VOPSELE

Sorin Cazacu
Manager Avalon Romania
Telefon: 0728.888.168
sorin.cazacu@avalonromania.ro

Finisajele sunt cele care, de cele mai
multe ori, fac diferența între „da” și
„nu” în ochii cumpărătorului final,
cel care caută un apartament în care
vrea să simtă confort, siguranță și
intimitate. Atunci când alegi să
lucrezi cu Avalon, poți fi sigur că vei
bifa chiar și cele mai exigente
cerințe, pentru că lucrăm doar cu
parteneri care au nu doar o
experiență vastă în domeniu, ci și
produse de top pe care noi le-am
livrat deja cu succes spre o mulțime
de clienți.
Fie că ai nevoie de plăci
termoizolatoare, adezivi pentru
diverse materiale sau vopsele
durabile, la Avalon vei găsi
întotdeauna ceea ce cauți. Indiferent
de preț, cantitate sau data livrării,
sigur există în portofoliul nostru ceva
care ți se potrivește în materie de
finisaje.

Placări ceramice

Decorează interioarele așa cum ai visat.
Calitate de top și aspect de vis!

GRESIE, FAIANŢĂ, GRANIT, MARMURĂ

Oana Ciuraru
Manager Avalon Romania
Telefon: 0786.608.170
oana@avalonromania.ro

Plăcile ceramice din orice imobil trebuie
să acopere mai mult decât nevoia estetică,
iar noi îi atribuim o importanță cel puțin
egală calității acestora. De aceea, toate
tipurile de gresie, faianță, granit, marmură
sau alte plăci vândute de Avalon vor
îmbina întotdeauna cele două componente.
De ce? Pentru că avem cea mai mare
satisfacție atunci când vedem cum
materialele noastre le fac altora viața mai
frumoasă, mai placută și mai confortabilă.
Apelează cu încredere la Avalon atunci
când ai nevoie de orice fel de plăci
ceramice. Te asigurăm că partenerii noștri
sunt profesioniști cu o mare experiență în
piață, așa că vom înțelege imediat nevoia
ta și vom răspunde în consecință cu o
ofertă atractivă pentru produsele de care
ai nevoie.
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Obiecte sanitare

Avalon reunește cel mai divers catalog
de obiecte sanitare pentru baia ta!

LAVOARE, VASE DE TOALETĂ, CABINE DE DUȘ

Mihai Micică
Manager Avalon Romania
Telefon: 0720.544.781
mihai@avalonromania.ro

Instalațiile sanitare sunt o
dovadă a progresului și a
inovației în casele moderne.
Noile tehnologii denotă
importanța pe care o acordăm
tot mai mult igienei, curățeniei
și confortului din viața noastră.
Ținem foarte mult la aceste
componente, de aceea ne
ghidăm întotdeauna clienții spre
produsele ideale pe care le
caută, pe care le găsim fără
excepție în portofoliul nostru de
produse.
Indiferent de spațiile alocate
toaletelor, vom găsi întotdeauna
obiectele sanitare care să se
potrivească în fiecare context.
Căzi sau cabine de duș, lavoare
de diferite dimensiuni și orice
alte produse din lumea
instalațiilor sanitare pot fi
găsite mereu la Avalon.

serviciile
AVALON

Transport gratuit
De la noi până la tine pe
șantier, la timp și fără niciun
cost suplimentar.

Asistenţă tehnică
A apărut ceva? Suntem aici să
te ascultăm și să rezolvăm
orice problemă.

Proiect de amenajare
Îți oferim cea mai bună
calitate, adaptată la cele mai
noi trenduri de design. Îți
transformăm visul în realitate,
pas cu pas.

Produse certificate
Calitatea merită întotdeauna
tot efortul. Este un fapt
indiscutabil că, pentru succes,
calitatea este primordială.

CERTIFICAT DE CONFORMITATE
SR EN ISO/CEI 17065:2013

Preţuri de producător
Încercăm să oferim produse
care să le asigure confort,
calitate și durabilitate în timp
la cele mai competitive prețuri.

portofoliu
AVALON

BROWN
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VIVA
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VENUS
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TOP HOUSE RESIDENCE
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GRAND KRISTAL
RESIDENCE CITY
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Partenerii noștri
Pentru toate proiectele dezvoltatorilor cu care colaborăm,
avem ca parteneri firme de top, care furnizează produse
la cele mai înalte standarde de calitate.
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Ecaterina Oanţă
Manager Avalon Romania
Telefon: 0762.618.624
cati@avalonromania.ro
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DURAZIV

BUILDING INDUSTRY

R

CERAMICS AND BATHROOM EQUIPMENT

ARTHUR

STEEL

INVEST

BALTIC
INVEST

SECTOR
Showroom
Metalurgiei Park

ILFOV

4

Showroom
Comuna Berceni

Bulevardul Metalurgiei 61,
Sector 4, București

Bulevardul 1 Mai 63A,
Comuna Berceni

Narcise Sfetcu
Manager Showroom

Cristina Odoroagă
Manager Showroom

0721.882.541
narcisa@avalonromania.ro

SECTOR
Showroom
Pallady

3

Sediu central
Avalon Romania
Strada Drumul Jilavei 58,
Sector 4, București
0729.572.570

0725.615.935
cristina.odoroaga@
avalonromania.ro

ILFOV
Depozit
ceramică

office@avalonromania.ro

Drumul Gura Caliţei 70,
Sector 3, București

Intrarea Gării Caţelu
nr.12-13, Ilfov

Daniel Cădere
Manager Showroom

Ecaterina Oanţă
Manager departament

0741.754.358

0762.618.624

dan@avalonromania.ro

cati@avalonromania.ro

ILFOV
Showroom
Popești-Leordeni

IF

Strada Biruinţei 31,
Popești-Leordeni, Ilfov
Bogdan Negrescu
Manager Showroom
0769.895.769
bogdan@avalonromania.ro

ÎN CURÂND

!

Cel mai mare

OUTLET
dedicat

materialelor de
construcţie

IF

SECTOR
Depozit
materiale

IF

4

Intrarea Binelui 1 A,
Incinta Fortuna Logistic
Dragoș Dumistrăcel
Manager departament
0730.343.698
dragos@avalonromania.ro

www.AvalonRomania.ro
Disclaimer Avalon Romania:
Imaginile din pliant sunt cu titlu de prezentare, astfel încât, pot exista diferențe față de produsele comercializate. Portofoliul de clienți și partenerii noștri pot suferi modificări în funcție de contractele existente la un moment dat.
Serviciul de transport gratuit, poate fi supus unor termeni și condiții minime de plată, iar pentru anumite produse, este posibil sa fie aplicabilă o taxă de transport, în funcție de tipul acestora. Produsele certificate se referă doar la
produsele/sistemele Avalon Romania, produse sub brand propriu, pentru care s-au obținut certificările și atestările necesare. Sintagma prețuri de producător se referă doar la anumite produse, pentru care se pot oferi prețuri
egale sau mai mici decât prețul standard oferit de producător.
Nu ne asumăm răspunderea pentru greșelile de tipar care pot afecta oricare dintre informațiile din broșură.

