APARTAMENT W SERCU POWIŚLA
Nietuzinkowy 5 pokojowy apartament w sercu warszawskiego Powiśla o powierzchni 122 m2
na II piętrze położny w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji w Warszawie. Dopracowany
w każdym detalu – najwyższej klasy jakość wykończenia i wyposażenia.

LOKALIZACJA:
W bliskim sąsiedztwie Elektrowni Powiśle oraz
Bulwarów Wiślanych. W pobliżu znajdują się liczne
restauracje, kawiarnie oraz stylowe bu ki. To również
doskonałe miejsce do aktywnego wypoczynku na
świeżym powietrzu. W okolicy możemy znaleźć ścieżki
rowerowe oraz parki.

BUDYNEK:
Apartamenty Dobra 32 to budynek wyróżniający się
nowoczesną i ponadczasową architekturą.
Apartamentowiec został zaprojektowany przez
wielokrotnie nagradzaną pracownię architektoniczną
APA Wojciechowski. Ogromnym atutem jest kameralny
charakter, w budynku mieści się 16 apartamentów. Do
dyspozycji mieszkańców jest reprezentacyjne lobby z
oraz ochrona całodobowa. W budynku nie zabrakło
również nowoczesnych rozwiązań garażowych.

Toaleta

Łazienka w części nocnej

Łazienka w części nocnej

STANDARD WYKOŃCZENIA:
Apartament o wysokości 290 cm urządzony
z wykorzystaniem wysokiej jakości
materiałów, a większość mebli powstała na
specjalne zamówienie. Otwarta część
dzienna cieszy oko pięknym światłem, dzięki
dużym panoramicznym oknom. Apartament
jest wyposażony w estetyczną i dyskretną
klimatyzację (bez szpecących urządzeń na
ścianach). Minimalistyczne wnętrze zostało
podkreślone złotymi akcentami, które
nadają wnętrzu osobowości. Tłem dla
designu są najwyższej jakości spieki
kwarcowe usytuowane w łazienkach oraz
blacie kuchennym.
Wnętrze przyciąga nie tylko swoim wyglądem, ale również funkcjonalnością. Apartament jest wyposażony w
ekskluzywny sprzęt Samsung Inﬁnite Line.

Natomiast w łazienkach znajduję się włoska armatura Catalano. Część dzienna (50 m2), którą stanowi salon z
aneksem kuchennym została oddzielona od część nocnej za pomocą drzwi przesuwnych co sprawia że jest to
wygodne miejsce do odpoczynku. Do dyspozycji przyszłych mieszkańców są trzy sypialnie. Główna sypialnia o
powierzchni ponad 18 m2 jest w pełni umeblowana. W apartamencie nie zabrakło również przestrzeni na miejsce
do pracy. Na uwagę zasługuje również rewelacyjnie nasłoneczniony balkon (15 m2) od strony południowej, z
którego możemy podziwiać Most Świętokrzyski.
Do apartamentu jest przypisane miejsce postojowe w garażu podziemnym.

WYPOSAŻENIE APARTAMENTU:
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Sprzęt AGD - Samsung
armatura łazienkowa Catalano
telewizor Samsung The Frame 55” i Samsung 75” 4k
pralko-suszarka Samsung z dedykowaną aplikacją
SmartThings
zabudowy meblowe i okładziny ścienne wykonane
przez pracownię stolarską Holtz
sofa i łóżko marki Nobonobo
kredens holenderskiej marki Zuiver
stolik kawowy oraz sza i nocne hiszpańskiej marki La
Forma
dodatki i akcesoria z Le Pukka Concept Store
tkaniny dekoracyjne oraz dywany Fargotex
oświetlenie Spectra Ligh ng

Salon z jadalnią

Główna sypialnia

Gabinet

Kuchnia

Rzut aranżacyjny

Cena apartamentu wraz z wyposażeniem to 3 300 000 zł
Cena miejsca postojowego w garażu od 50 000 do 80 000 zł

Serdecznie zapraszam na prezentację apartamentu.

