АПАРТАМЕНТ ЗА ПРОДАЖБА

Апартамент № Д65
Площ: 120,56 кв.м
Вид: Тристаен
Етаж: 6
Изложение: Запад-север

А

ко усещането за практичност,
уют и топлина в дома са това,
от което имате нужда, то този
модерно обзаведен апартамент е
точно за Вас. Светъл и приветлив,
той е отлична комбинация от
модерно обзавеждане и простор, за
да се впише в съвременния начин
на живот. Цветовете и линиите на
мебелите и декоративните
елементи са в нежни композиции,
които създават толкова визуална
красота, колкото функционална
ефективност. Цветовата палитра е
предимно неутрална и варира от
ванилия до по-тъмни бежови
акценти, добавяйки уютна
дълбочина и баланс.

А

партаментът е просторен, с
антре, трапезария, хол и кухня в
едно голямо помещение, две
спални, от които едната със собствена
тоалетна и баня, отделна тоалетна, и
баня. Въпреки, че всичко необходимо е
налично, мебелите не доминират в
пространството. Това създава изчистени,
прави линии в обзавеждането и
усещането за простор. Дневната е уютна
и разполага с два къта за сядане, ниска
мебел с ъглов диван и висока мебел - с
маса за хранене. Кухненският бокс е
напълно оборудван. Спалните са
обзаведени с всички необходими
удобства, едната има собствена
гардеробна. Всички бани са луксозно
завършени. Налични са климатици, има
прекарани интернет и кабелна телевизия.

Ж

илищен парк Роял Сити
е разположен в квартал
Кършияка в град Пловдив. Районът
се характеризира със спокойна
среда за живеене, предлага
отлична инфраструктура и достъп
до разнообразен градски
транспорт до всяка точка на града.
В близост до комплекса са
разположени училища, детски
градини, магазини и заведения.
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Модерна архитектура
Висококачествено строителство
Отлична инфраструктура и комуникации
Обширни зелени площи

УДОБСТВА
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Просторна зелена градина
Подземен и наземен паркинг
Поддръжка на общи части и зелени площи
24-часова охрана
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