Râșcani, bd. Moscova
ID: 12426

Balcon: - 2
Bloc sanitar: - 2
Loc de parcare: - deschis
Etaj: - 13
Etaje: - 13
Suprafața totală: - 115 m2
Starea: - Design individual
Camere: - 4
Încălzire: - Autonomă

Pretul: - 249000.00

Vă prezentăm o proprietate cu totul deosebită, cu o suprafață generoasă și finisaje de excepție, gata să satisfacă și
cele mai pretențioase gusturi. Contactați-ne acum pentru a programa o vizionare!

AXA Imobil vă propune spre vânzare penthouse cu 3 camere + living, amplasat în sectorul Râșcani al capitalei,
pe bd. Moscova.
Complexul Locativ „Park House” este construit chiar în inima sectorului Râșcani unde este o zonă cu o
infrastructură dezvoltată la maxim.
Apartamentul este situat la etajul 13, are suprafața totală de 115 mp, fiind compartimentat în felul următor:
- 3 dormitoare;
- bucătărie;
- living;
- 2 blocuri sanitare;
- garderobă;
- 2 balcoane.
Interiorul locuinței este proiectat într-un stil practic, dispune de dotări și finisaje de înaltă calitate:
- design individual;
- mobilă și tehnică;
- încălzire autonomă;
- pardoseală caldă;

- aparat de aer condiționat;
- geamuri termopan LOW-E;
- izolare termică și fonică;
- ușă blindată la intrare;
- interfon.
Caracteristici generale a blocului:
* Pereții și pardoselile termo și fonoizolați cu materiale calitative de clasa „A”;
* Holurile casei sunt decorate cu marmură și granit, balustradele sunt din inox;
* Ferestre germane cu profil termopan cu 7 camere de marcă KOMMERLING;
* Cazanele individuale pentru încălzirea autonomă, produse în Germania (marca Protherm);
* Calorifere germane instalate și conectate la sistema de încălzire (marca Vailant Grup);
* Contoare conectate și unite în blocuri în exteriorul apartamentului;
* Locuințele dispun de un sistem de interfon, de cablu TV, internet și linie de telefon.
Blocul este amplasat într-o zonă cu infrastructura bine dezvoltată, în apropiere de supermarket, școală, grădiniță,
policlinică și alte puncte de interes.
Dispune de acces facil la mijloacele de transport în comun.
ATENȚIE! Posibilitatea achitării în credit, prima rată - 30%!!!

