
Apex Alliance isi extinde afacerea 
In 2018, Grupul lituanian Apex Alliance a 
decis construirea, in proximitatea aeroportu-
lui Otopeni, a celui de-al doilea hotel Hilton 
Garden Inn din Bucuresti. 
Hilton Garden Inn Bucharest Airport dispune 
de 218 camere şi se adresează în special 
segmentului business, respectiv personalului 
companiilor aeriene ce operează pe Aer-
oportul Henri Coandă

Hotelul are o suprafata desfasurata de 14.200 
metri pătraţi, dispunand de un centru de 
afaceri cu 5 săli de conferinţă cu o suprafaţă 
totală de 225 de metri pătraţi, ce pot fi com-
partimentate în funcţie de necesităţi, precum 
si de o terasa,  un centru de fitness şi o par-
care subterană.

Cladire noua
Constructia hotelului a fost demarata in 
2018, iar Mark Climate Technology a fost 
cooptat în acest proiect în ianuarie 2019, 
prin intermediul antreprenorului de instalatii 
Radical Instal Bucuresti.

Particularitati de tratare a aerului
Pentru acest obiectiv, proiectantul a adoptat 
o soluţie de incalzire/climatizare complexa, 
prin care a ales ca aceasta sa fie realizata cu 
unitati VRV, iar aportul de aer proaspat sa 
fie realizat cu centrale de tratarea aerului, 
7 la numar. Acestea au fost montate atat in 
interiorul obiectivului, in subsol, dar si in ex-
terior, pe terasa. 

Soluţie pentru Hilton Garden Inn Otopeni 
cu centrale de tratare a aerului 
Noul sediu Hilton Garden Inn**** din Otopeni este echipat cu centrale de tratare aer Mark Climate Technology 

care îndeplinesc cerinţele specifice pentru locaţie.

Instalarea centralelor de tratare a ae-
rului Mark 
În cursul lunii mai 2019 Mark Climate Tech-
nology a livrat centralele de tratare a aerului 
in locatia mai sus amintita, iar in iulie 2019 a 
fost realizata punerea in functiune.

Specificaţiile proiectului cu CTA
Pentru asigurarea confortului climatic, Mark 
a livrat 7 centrale de tratare a aerului, cu un 
total de 62600 m3/h, in diferite configuratii 
constructive, pe module sau compacte.
In functie de destinatia deservita (camere 
hotel, sali conferinte, restaurant, bucatarie, 
receptie, spatii birouri), centralele de tratare 
a aerului au avut anumite specificatii tehnice 
si constructive, respectiv recuperator de 
caldura in placi, rotativ sau baterie-baterie; 

baterie de racire in detenta directa; baterie 
de incalzire cu apa calda; baterie de racire in 
detenta directa, etc. 
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Despre Mark SRL România:
Mark SRL România a fost înfiinţată în 
2006, devenind ulterior un partener de in-
credere pe piaţa românească. Avand sediul 
social în Targu Mures, respectiv reprezen-
tanti de vanzari pentru întreaga ţară, Mark 
Romania este un partener usor accesibil 
pentru clienţii din România.

O serie de lucrari de referinţa si dezvol-
tarea constanta au facut ca filiala din Ro-
mania sa devina un membru important al 
grupului Mark Climate Technology.

Pe langa filiala din România, Mark Climate 
Technology detine companii de vânzări şi 
service in tari precum Olanda, Germania, 
Belgia, Irlanda şi Polonia, dispunand de fa-
cilităţi de producţie în Olanda şi Irlanda.


