
Prezentare tehnica a dotărilor si facilităților 
Restaurantului „Domeniul cu Cireși” 

 

 
Facilitați Complex: 
- Restaurant cu 2 saloane, lobby de intrare, bucătărie si anexe (2700 mp) 
- 1 Ha de gradina si acces in pădure 
- Complex înconjurat de o livada de cireși 
- 200 de locuri de parcare 
- Fiecare salon are 2000 mp de gradina si parcare proprie 
- Access direct din DN5 (București-Giurgiu) pe drum privat către restaurant 
- Acces in complex pe baza de invitație 
- Fântâna Arteziana 
  
Dotări Tehnice Exterior: 
- Iluminat stradal si alei 
- Sistem de supraveghere video 
- Lumini arhitecturale - cu bare RGB 
- Lumini arhitecturale - cu proiectoare fațada 
- Lumini pădure - proiectoare si PAR led RBG 
- Audio ambiental de exterior 
  
Dotările Restaurantului: 
- Arhitectura clasica (coloane ionice si statui) 
- un lobby grandios de întâmpinare a oaspeților 
- 2 saloane dotate la cele mai înalte standarde 
      1) Salon Colonial (450 locuri - 864 mp) - L:36m l:24m H:de la 3.8 la 4,4m 
      2) Salon Romantic (320 locuri - 624 mp) - L: 26m l:24m H:de la 3.8 la 4,4m 
- Garderoba 
- Camera de schimb pentru fiecare salon 
- Toaleta persoane cu dizabilități 
- Toaleta speciala pentru mirese 
- Bucătărie proprie cu dotări de ultima generație 
- Sistem de climatizare: încălzire si aer condiționat cu centrala de tratare a aerului 
  
Facilitați ale fiecărui salon: 
- Arhitectura clasica (coloane corintice/seminee) 
- Candelabre 
- Pardoseala din Marmura Alba  
- 2 Terase acoperite pentru fumat de 60mp si 45mp 
- Intrare separata din Lobby 
- Ieșire separata in gradina 
- Vedere si alei de promenada in pădure 
- Sistem de restrângere a spațiului pentru evenimente de pana la 70 de persoane. 
- Zona de primire exterioara 
- Grupuri Sanitare pentru fiecare salon cu obiecte complet automatizate, spațiu de machiaj si lounge 
  
Dotări tehnice saloane: 
      - Wifi gratuit 
      - Plafon cu banda luminoasa RGB si Warm White (1300m) 
      - Lumini arhitecturale - cu bare RGB îngropate 



      - Scena modulara 8mp cu scenotehnica (PAR led, Moving heads Zoom/Wash, Moving heads 
Beam) 
      - Ring de dans cu Moving Heads 
      - Sistem de supraveghere video 
      - Proiector (optional) 
      - Audio ambiental de interior (optional) 
      - Dotări ISU: 
               1) Sistem automat de monitorizare, avertizare si evacuare in caz de incendiu 
               2) 6 fluxuri de evacuare per fiecare salon cu bare antipatica 
               3) trape automate de evacuare fum 
               4) trape automate de admisie de aer 
               5) lumini de avarie in caz de incendiu 
               6) 4 hidranți / salon 
      - Grup Electrogen (generator de curent) 


