Апартамент на две нива С27
2
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127.36m2

3

Цена: €148 800

Atlantis Estates предлага на Вашето внимание луксозно обзаведен двуетажен апартамент С-27 с
гледка към морето и града само на 150 метра от плажа в Сарафово. Имот с площ от 127,36
кв.м. / нетна площ от 112,35 квадратни метра / на 3-ти и 4-ти етаж. Разположение: 1-ви етаж антре, една баня с тоалетна, голяма всекидневна и кухненски бокс. Към втория етаж има
стълбище. 2-ри етаж - коридор, в който влизат две спални, килер и баня. От спалните има
изход към терасата.
▶️ Луксозно обзаведен
▶️ Гледка към града и морето
▶️ Изложение запад
Апартаментът немски санитарен фаянс от Grohe, Германия, плочки в банята Harmony beige Piemme Valentino, Италия, мебели за баня - Proteo Arredo, Италия, кухненски мебели - Target
point, Италия, кухненско оборудване - уреди за Eurolux и Gorenje, TV Samsung LED Телевизор,
инверторни климатици Panasonic, подови настилки във всички стаи - висок клас 32 мм
ламинат, дебелина 10 мм. Стени, боядисани с боя Caparol, декоративна мазилка от Valpaint.
Цената включва място за паркиране в подземния гараж и мазе.
Има Акт 16!
Тип на имота
Тристаен

Сграда
ATLANTIS LAS BRISAS

Чиста площ
112.35m2

Паркомясто
Да

Гледка
град/море

Изложение
запад

За запитвания

Юлия Панкова
Консултант вторични продажби
м: +359 877 444 037
и: j.pankova@atlantisestates.bg

Такса поддръжка
146 лв/месец

Преимущества на Вашият нов дом

Дограма

Тухли Wienerberger

Високи тавани

Петкамерна немска PVC
дограма REHAU с висока
степен на топло- и
шумоизолация

Австрийски тухли
WIenderberger Porotherm с
пореста система и 25 см
дебелина на външните
зидове

Тавани с височина 2.70м
осигуряващи простор и
светлина в дома

Топлоизолация Baumit

Стени

Климатици

Топлоизолационна система
със силиконова мазилка от
Baumit с дебелина 10 см и
15 см откъм северните
стени

Апартаментите се издават
със степен на завършеност
”на тапа", готови за
полагане на фина
шпакловка и боя

Прекарани тръбни пътища
за инсталация очакващи
единствено монтажа на
телата

Удобства

Басейн за възрастни със
специална детска зона

Зелени площи и градини

Велостоянки

Жива охрана за Вашето
спокойствие

Апартаменти с частни
дворове

Апартаменти с гледка море

24/7 Видеонаблюдение

На 50 метра от плажа

