
Boguszyce 110

INWESTYCJA W ZIELONEJ OKOLICY



Rynek

Stawy Miejskie
w Oleśnicy

Ruiny Pałacu 
Randowshof

Gminny Ośrodek 
Kultury Oleśnica



W budynku będzie znajdował się sklep
ogólnospożywczy

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY
BLISKO CIEBIE

550m do Przychodni Zdowie i apteki

1,4km do Kaufland

Tylko 3min samochodem do Galerii Pogodne
Centrum i sklepu Biedronki

Stacja paliw 4min samochodem



Źródło: wikipedia.org ZAMIESZKAJ BLISKO
HISTORYCZNEGO MIEJSCA!

Odkryj dawny Pałac Randowshof z XIXw.
Źródło: polska-org.pl/



źródło:www.openstreetmap.org



Klasyczna bryła naszego budynku idealnie wpisuje
się w otaczające otoczenie. Niska zabudowa

składająca się maksymalnie z 3 kondygnacji, nadaje
wrażenie kameralności i prywatności.

KAMERALNOŚĆ







PARTER

Znajdź Swoje wymarzone mieszkanie!



I PIĘTRO

Znajdź Swoje wymarzone mieszkanie!



II PIĘTRO

Znajdź Swoje wymarzone mieszkanie!



NASZE MIESZKANIA

Parter: ok 330cm
1 i 2 piętro: ok 260cm

WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM TYNKÓW I PODŁÓG:

Ściany działowe z cegły silikatowej

Parapety zewnętrzne i wewnętrzne z granitu w kolorze popielatym

Balustrada balkonów - stal perforowana w kolorze srebrnym z oczkami
okrągłymi w układzie mijankowym

Stolarka okienna: profile aluminiowe, ciepłe lub PCV wzmacniane
aluminium, szkło bezpieczne, hartowane, ramy witryn okien w kolorze
jasny popiel

Montaż stolarki z nawietrznikami o regulowanym stopniu przepływu
powietrza zapewniający właściwy współczynnik infiltracji pomieszczeń

Drzwi główne frontowe w kolorze ciemnej popieli

W STANIE DEWELOPERSKIM
WYSOKA JAKOŚĆ WYKOŃCZENIA!

Wentylacja grawitacyjna

Ogrzewanie centralne





Decydując się na zakup mieszkania
w czesnym stadium budowy, masz
możliwość decydowania jak będzie
wyglądało Twoje mieszkanie.

Dzięki temu masz szansę dostosowania układu
funkcjonalnego Twojego przyszłego "M" pod Twoje
oczekiwania, styl życia lub inne preferencje. 

Im szybciej podejmiesz decyzję o zakupie Swojego
mieszkania, tym jesteś w stanie więcej zaoszczędzić.

CZY MOGĘ ZAOSZCZĘDZIĆ?
OCZYWIŚCIE, ŻE TAK!

Co mogę zmienić?
Ściany działowe

Lokalizację drzwi wewnętrznych

Lokalizację punktów elektrycznych

Lokalizację punktów wodno-kanalizacyjnych

Lokalizację grzejników

Nie czekaj do ostatniej chwili,
zmiany możesz wprowadzić
do czerwca 2022r. 





 

Zapraszamy do kontaktu z nami.

Email: sprzedaz@boguszyce110.pl

Telefon: (+48)695394075

Adres kontaktowy: 56-400 Oleśnica,
Boguszyce 110

tel:695394075

