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APARTAMENT POKAZOWY
Nowoczesny komfort, bezkonkurencyjna jakość,

ponadczasowy design

Liczba pokoi: 2   |   Powerzchnia: 41,30 m2   |   Piętro: 1  |   GOTOWE

Luksusowy apartament dwupokojowy o powierzchni 41,3 m2 zaprojektowany z wyjątkową dbałością 
o każdy szczegół. Dobrane zostały najwyższej jakości materiały oraz designerskie meble i dodatki. 
Dzięki temu powstało nowoczesne, funkcjonalne ale jednocześnie przytulne wnętrze.

Lokal usytuowany jest od strony zachodniej, co zapewnia doskonałe nasłonecznienie a dzięki dużym 
drewnianym oknom do wnętrza dociera ogrom światła. Okno w pokoju dziennym jest przesuwne, typu 
HS, montowane bezprogowo. Po otwarciu okna, salon powiększa się o blisko 7 metrowy balkon.                
Ta przestrzeń jest doskonała zarówno do relaksu na wygodnych meblach tarasowych jak i do pracy.              
Z balkonu możemy zachwycać się pięknem trójmiejskich lasów parku krajobrazowego.



Podłogi (salon, przedpokój, sypialnia, aneks) - deska 
warstwowa Łąccy Dąb Raw, gradacja Rustic, fazowana, 
szczotkowana, wykończenie w lakierze matowym.

Ściany i sufity wykończone farbami Flugger.

Osprzęt elektryczny – Hager Berker R.1 w kolorze białym.

Łazienka – płytki ceramiczne Soloss Solid Acero oraz 
Soloss Brise Black w rozmiarze 60x120 cm.

Kuchnia - Blat i fartuch (wraz z półeczką) – kwarcyt 
Patagonia.

Wszystkie zabudowy stolarskie wykonane na zamówienie 
przez stolarza, a wśród nich:

Kuchnia: dół wraz z lodówką – fornir orzech amerykański, 
góra płyta meblowa mdf lakierowana w kolorze NCS S 
1002 Y50R pół mat. Witryna to drzwiczki w ramce 
metalowej wypełnione szkłem flutes.

Korytarz: zabudowy ścienne z płyt meblowych mdf 
lakierowanych w kolorze NCS S2502Y pół mat. Szafa 
wykończona lustrem dymionym z pochwytami 
wykonanych z forniru orzecha amerykańskiego.

Sypialnia: szafa wykonana z płyt meblowych mdf 
lakierowanych w kolorze NCS S2502Y pół mat wykończona 
wewnątrz fornirem dębowym. Komoda wraz z konsola oraz 
łóżko z szafkami nocnymi i wezgłowiem wykonane z forniru 
dębowego jasnego.

Łazienka: zabudowy wykonane z forniru dębowego 
jasnego. Blat w łazience wykonany z kamienia 
kompozytowego Noble Pro Frost Technistone.

Salon: mebel RTV wykonany z litego drewna dębowego.

Meble ruchome:
Kanapa i fotel - MOMA STUDIO.
Krzesła w aneksie kuchennym - EUFORMA.
Stół jadalniany firma - YESTERSEN.
Stolik kawowy firma - NAP.
Materac firma - NAP.

Zestawienie lamp ozdobnych: 
Lampa ścienna w salonie – Reflection mosiężna Bolia
Lampa wisząca w aneksie kuchennym – Leaves mosiężna      
Bolia
Lampa wisząca w sypialni – Nelson Saucer M HAY

Łazienka - para szklanych lamp skandynawskich - Dania lata 
60’te firma Blask Północy. Pozostałe lampy to różnego 
rodzaje reflektory, plafony.

Apartament wyposażony w klimatyzację ścienną 
Mitsubishi model Premium w kolorze białym znajdująca się 
w sypialni i pokoju dziennym.

Rozbudowany system domu inteligentnego, sterujący: 
oświetleniem, żaluzjami i zasłonami, ogrzewaniem                           
i klimatyzacją, alarmem

Rozbudowany System alarmowy

Drzwi wewnętrzne – drzwi z ościeżnicą ukrytą - Entra.

Osprzęt w lokalu:
Bateria umywalkowa – Tres
Stelaż podtynkowy Geberit + misa ROCA
Ścianka prysznicowa - Rea Bler
Zestaw prysznicowy podtynkowy – Deante
Brodzik – Radaway Kyntos
Umywalka – Koło
Zlewozmywak i bateria kuchenna – Franke

Sprzęt RTV/AGD :
Pralko-suszarka - Electrolux
Piekarnik - Electrolux
Lodówka - Electrolux
Płyta indukcyjna - Electrolux
Zmywarka - Electrolux
Okap - Incasso Vetro Seenergy

Dodatkowe informacje o wykończeniu i wyposażeniu 
apartamentu:

Wysokość lokalu wynosi 270 cm.

Rozszerzony system domu inteligentnego Ampio.

Drewniane okna, modrzew syberyjski z wkładkami 
aluminiowymi.

Nawietrzaki akustyczne z filtrem antysmogowym                            
i antypyłowym, montowane w ościeżu okiennym bez 
ingerencji w stolarkę, gwarantujące ciszę i optymalny klimat 
w apartamencie.

System wideodomofonu z podglądem z panelu LCD.

System alarmowy Satel.

Grzejnik kanałowy w pokoju dziennym z zewnętrznym 
czujnikiem temperatury.

Automatyczne żaluzje zewnętrzne.

Balkon wykończony deską kompozytową wraz                              
z samonośną szklaną balustradą.

System SMART:

W apartamencie zostały zainstalowane 3 panele sterujące 
systemem inteligentnym Ampio. Pozwalają one m.in. na 
sterowanie temperaturą (ogrzewanie, klimatyzacja)                        
i oświetleniem w całym apartamencie. Za ich pomocą 
możemy również sterować żaluzjami zewnętrznymi oraz 
zasłonami.

System pozwala na wgrywanie scen, dzięki czemu możemy 
za pomocą jednego przycisku np. zapalić światła w salonie, 
zasłonić roletę zewnętrzną i zasłonę.

Systemem inteligentnym możemy sterować również za 
pomocą aplikacji w smartfonie/tablecie.

W cenę lokalu wliczono wysokiej jakości wyposażenie, którego dokładną specyfikację 
prezentujemy niżej:
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