Оферта № 276860
17.06.2019

Апартаменти за продажба, град Бургас, ж.к.
Славейков, цени от € 750 /кв. м

Къде се намира: близо до бул. "Янко Комитов", на 350 м от Парк "Славейков".
Вид строителство: тухла
Етап на строителство: завършено
строителство (Акт-15)
Пусков срок: 05.2019
Отопление: на ток
Дограма: PVC
Продаваме без комисионна 1-СТАЙНИ, 2-СТАЙНИ, 3-СТАЙНИ и 4-СТАЙНИ апартаменти в
модерна сграда със смесено предназначение, в отлично урбанизиран и устроен район,
близо до бул. Янко Комитов, на 350 м от Парк Славейков.
Сградата се състои от две секц ии:
I-ва секц ия - развита е на осем етажа, които включват подземен етаж с паркоместа,
партерен етаж предназначен за магазини и паркоместа на терена, предвидени да
обслужват магазините, и седем жилищни етажа;
II-ра секц ия - развита е на пет етажа, които включват партерен етаж предназначен
за магазини и четири жилищни етажа.
Апартаментите които предлагаме са с площ от 42.34 кв. м до 137.19 кв.м, с
функц ионално разпределение. Жилищните помещения са с правилна конфигурац ия,
спалните са с нормални размери.
Планирани строителни решения:
монолитна стоманобетонна гредова конструкц ия;
фасадите ще бъдат покрити с полимерна мазилка;
зидария - висококачествени керамични тухлени тела;
висококачествена алуминиева и PVC дограма изработена с немски обков;
плътни зони в стените за подсилване на сградата против земетресения;
вътрешни стени изградени от решетъчни тухли;
външна топлоизолац ия;
хидро- и топлоизолац ия на части от сградата, които са разположени под нивото на
прилежащия терен;
общите части ще бъдат изпълнени по дизайнерски проект, с положени трайни и
устойчиви настилки;

парапети поц инковани и обработени с антикорозионна трикомпонентна боя;
външни мразоустойчиви настилки;
монтирана система за контрол на достъп.
Срокът за получаване на Акт 16 и издаване на разрешение за ползване е предвиден за
м. декември 2017 г.
Предлагаме още:
ипотечно кредитиране при най-изгодни условия;
довършителни работи по задание на клиента;
интериорен проект за обзавеждане;
отстъпки при закупуване на мебели и аксесоари.
На разположение сме за безплатни консултац ии във връзка с избора на най-подходящия
имот, съобразно Вашите нужди и изисквания. Предоставяме пълна проектна
документац ия, вкл. снимки от етапите на строителството, използваните материали и
технологии.
Списъкът с представените по-долу имоти не изчерпва напълно възможностите да
закупите имот в тази сграда. Възможно е да има имоти, които не са обявени.

Лице за контакт
Златина Новачева
Агент недвижими имоти
Тел.: 056 800900; 0895525900

