Двустаен апартамент с двор и паркомясто
1

1

1

58.78m2

Цена: €69 150

.Атлантис Естейтс продава двустаен апартамент С ЧАСТЕН ДВОР в комплекс АТМОСФЕРА ап.
А111 - на 100 метра от морето и на броени минути динамиката на града.
Апартамента се състои от антре, мокро помещение, баня с тоалетна, една спалня, хол с
кухненски бокс и уютен личен двор. Прозорци са с височина 2.50м за много светлина и уют във
френски стил.
Има Акт 16.
Характеристики на комплекс Атмосфера:
▶️ Ниско строителство - две сгради само на 4 етажа;
▶️ Модерен западноевропейски стил;
▶️ Много озеленяване - над 51% от площта на парцела;
☑️ Висококачествено строителство oт водещи производители:
☑ тухли Wienerberger Porotherm;
☑ HPL вентилируема фасада Fundermax GmbH;
☑ 10 см топлоизолация EPS Baumit и 15 см откъм северните стени;
☑ хидроизолация с PVC мембрана Sika
Ще се радваме да отговорим на вашите въпроси - предлагаме разсрочено плащане и
съдействие при кредитиране за нашите клиенти.
Тип на
имота
Двустаен

Сграда
ATLANTIS
ATMOSPHERE

Чиста
площ
51.28m2

Тераси
13.00m2

Паркомясто
Да

Гледка
двор

За запитвания

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

Изложение
запад

Такса
поддръжка
40 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

HPL вентилируема
фасада

Панорамни асансьори
Orona с гледка към парка

Хидроизолация с PVC
мембрана Sika

Ламинирана фасада
последно поколение,
позволяваща на сградата
"да диша" и създаваща
отлични топлоизолационни
показатели

Наслаждавайте се на
красивата градина идвайки
си вкъщи

PVC мембрана с висока
издържливост на пробиване
и скъсване, UV устойчивост
и паропропускливост

Удобства

Зелени площи и градини

Велостоянки

Външна фитнес зона

Контрол на достъпа с чип

Зона за йога на открито

Апартаменти с частни
дворове

Апартаменти с гледка море

на 100 м от плажа

Без такса поддръжка

24/7 Видеонаблюдение

Закрити паркоместа с
пергола

Релакс зона

