
DESIGN ȘI MOBILARE prin 
MORPHOZA – atelier  de interioare® 
pentru clienţii TRUSTUL CRE®



Cartierul de lux Bella Park este un 
ansamblu deja locuit. 24 de case, 20 de 
apartamente în vile și 4 penthouse-uri 
și-au găsit cumpărătorii.

® 

O comunitate, aceeași poziționare, 
aceeași arhitectură și eleganță.



Cum va arăta interiorul casei tale, putem 
alege acum împreună! 

Trustul CRE®  îți oferă posibilitatea de  a 
achiziţiona o casă in cartierul de lux Bella 
Park ®, cu design și mobilier complet 
disponibil prin intermediul Morphoza-
atelier de interioare®. 

O locuință complet finisată vine cu un 
pachet complet de consiliere avizată şi 
customizată in privinţa design-ului, 
precum şi mobilier, decoraţiuni, corpuri  
de iluminat, perdele şi draperii, totul 
inclus in preţul de vânzare al casei. 

Te invităm să parcurgi câteva 
propuneri şi să vezi cum ar putea 
arăta interiorul casei tale !
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Propunere mobilare LIVING
Living Morphoza, pentru casa ta din Bella Park

Consilierii noștri vă stau la dispoziție pentru a putea alege mobilierul 
potrivit zonei de living.
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Propunere mobilare DINNING
La masă, în familie

Zona dinning poate fi un punct de reper al casei.  Noi te ajutăm să o 
pui cât mai bine în valoare.
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Propunere mobilare BUCĂTĂRIE
Bucătărie modernă vs. Bucătărie clasică

Brand-urile din portofoliu Morphoza îți permit să alegi stilul care ți se 
potrivește.
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Propunere mobilare DORMITOR
Dormitorul tău din Bella Park

Clasic, modern, elegant. Indiferent de opțiuni, te consiliem să-ți alegi 
un pat confortabil.



D
R

E
S

S
IN

G



Propunere mobilare DRESSING
Creem spațiu

Îți propunem soluții pentru utilizarea inteligentă a spațiului din casă, 
prin dressing-uri proiectate pentru tine.
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Propunere CAMERA COPILULUI
Bebeluși, juniori și adolescenți 

Morphoza Baby, marcă a Morphoza – atelier de interioare, îți stă la 
dispoziție cu amenajarea camerei copilului tău.



Pachetul oferit - care include consilierea, design-
ul, mobilarea, precum şi decoraţiunile, corpurile 
de iluminat, perdelele, draperiile - este opţional 
și vizează o casă de tip Izabella, Donabella sau 
Sarabella, in limita imobilelor disponibile.

Mobilierul se alege din oferta  brand-urilor din 
portofoliul Morphoza, alocate proiectului Bella 
Park. Consilierii Morphoza te vor îndruma să 
alegi produsele care ţi se potrivesc. 

Designul, amenajarea și mobilarea sunt cadoul 
tău de casă nouă din partea Trustului CRE! 



Vă mulțumim 
pentru atenția acordată! 

Pentru mai multe detalii, vă stăm la 
dispoziție la datele de contact de mai jos:

Director comercial: 
Sonia Gecan – 0733 - 339078
Tel.: +(4) 0264 276.656,  Fax: 276.657
e-mail: sonia.gecan@cre.ro

showroom: str. Nicolae Tonitza nr. 2A
(cartierul Bună Ziua, vis-a-vis de Bella Park)
400495, Cluj-Napoca

tel: 0264-276687, fax: 0264-276657
e-mail: office@morphoza.ro
www.morphoza.ro 
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