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2

1

4

83.34m2

Цена: €59 067

Атлантис Естейтс представя функционален ТРИСТАЕН апартамент 401В на супер цена на
метри от морето! В новостроящи се проект на метри от морето в кв. Сарафово.
Апартамента е с голяма спалня и по-малка за детска стая, баня, антре, склад и просторна
дневна с кухня.
Вижте в последните снимки другите разпределения на апартaментите в комплекса.
Повече за комплекс Атмосфера, Сарафово:
▶️ Модерна западноевропейска архитектура;
▶️ Сгради само на 4 етажа с много пространство между тях
☑ тухли Wienerberger Porotherm;
☑ HPL вентилируема фасада Fundermax GmbH;
☑ панорамни асансьори Orona с гледка към парка;
☑ 10 см топлоизолация EPS Baumit и 15 см откъм северните стени;
☑ хидроизолация с PVC мембрана Sika
Към момента сградата е с придобит Акт 14, Акт 16 - Декември 2019 г.
Директно от строителя! Нашите консултанти ще се радват да отгововорят на всички Ваши
въпроси.
Предлагаме разсрочено плащане без оскъпяване.
Тип на имота
Тристаен

Сграда
ATLANTIS ATMOSPHERE

Паркомясто
Не

Такса поддръжка
Без такса поддръжка

За запитвания

Стоян Черелов
Експерт продажби ново строителство
м: +359 877 705 181
и: s.ivanov@atlantisestates.bg

Чиста площ
72.83m2

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

