SWOJE WYMARZONE MIEJSCE DOPASUJ DO SWOICH PREFERENCJI

POCZUJ, ŻE TUTAJ JEST TWOJE MIEJSCE
PUŚĆ WODZE FANTAZJI, ZAARANŻUJ DOM TAK,
BYŚ NIE CHCIAŁ Z NIEGO WYCHODZIĆ.
W proponowanym Państwu segmencie cała przestrzeń na parterze
została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich – reprezentacyjna,
to samodzielna kuchnia, duży salon z jadalnią i przejście do własnego
ogródka. W części gospodarczej znajduje się miejsce na szafę
wnękową, pomieszczenie, które może służyć jako schowek, spiżarnia
oraz oddzielna toaleta. Duża łazienka znajduje się na piętrze, przy
czym już same schody na górę są wizytówką jasnych i przestronnych
wnętrz. Znajduje się tutaj okno rozjaśniające tę część domu. Na
piętrze znajdują się dwie bardzo widne sypialnie, przy czym jedna
z nich posiada wyjście na balkon, a także łazienkę. Panoramiczne okna
gwarantują doskonałe doświetlenie pomieszczeń.

PORANNA ENERGIA

PODDASZE NA MIARĘ POTRZEB

MIEJSCE NA SPOKOJNY SEN

Ostatnia kondygnacja segmentu, czyli poddasze pozwala nowym mieszkańcom puścić
wodze fantazji i zaaranżować je nie tylko w dowolny sposób, ale i w dowolnym momencie.
Istnieje możliwość stworzenia tam przestronnego pokoju wypoczynkowego z garderobą lub
pozostawienia dwóch oddzielnych pomieszczeń. Jest to doskonałe rozwiązanie w przypadku
licznych rodzin lub osób, które potrzebują w domu znaleźć sobie miejsce ciche i spokojne,
np. do pracy, treningów lub po prostu samotnego, niczym nie zmąconego oglądania ﬁlmów
i koncertów z wymarzonego kina domowego. Poddasze jest bardzo widne ze względu na
dwie lukarny. Ta część domu to też doskonałe rozwiązanie dla wszystkich „zbieraczy”, którzy
nie mają już miejsca w szafach na wszystkie przydatne przedmioty, po które zamierzają
sięgnąć w przyszłości. Oferowane przez nas segmenty stwarzają możliwość estetycznego
składowania takich rzeczy bez konieczności zastawiania salonu, sypialni czy otwartej
przestrzeni szafami mającymi pomieścić gromadzone latami sprzęty.

SZEREG MOŻLIWOŚCI
ZAGOSPODAROWANIA
Każdy segment posiada dwa miejsca postojowe, a na
osiedlu przewidziano również parking dla gości. Za
domem znajduje się prywatny ogródek, który można
indywidualnie
zaaranżować.
Cena
oferowanych
segmentów odpowiada cenom kawalerek w Warszawie,
domy są bezczynszowe, nie posiadają żadnych części
wspólnych, a wejścia do nich strzegą drzwi
antywłamaniowe. Osiedle Soﬁa jest doskonale
skomunikowane z Warszawą – w odległości 400m
znajduje się stacja PKP, z której w 12 minut można
dojechać do Służewca, a w 26 minut do Centrum.

CZYSTOŚĆ I ELEGANCJA

SŁONECZNE ŚNIADANIE

