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Продаж квартир в Оба від забудовника

Туреччина - Аланія - Оба

Тип : Квартири
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Опис і характеристики
Лот : ALN-TRIO
Тип

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

2/2

Площа

124 м

2

Спальні

2

Тип житла

Вторинний ринок

Площа ділянки

47.92 akrs short

Прибутковість
Цена

125000€
Додатково

Дитячий майданчик , Критий басейн , кiнотеатр , открытый бассейн с водными горками , ресторан , сауна ,
територія, що охороняється , тренажерний зал , хамам ,

Квартири в новому проекті в Аланії район ОБА.
Новий проект в комфортабельному районі Аланії ОБА. Створено для Вас щоб Ви змогли
чудово проводити час, насолоджуючись багатою соціальною інфраструктурою та простором
зеленої зони.
TRİO MM INNOBA пропонує Вам комфортабельне житло, оснащеного автоматичною
системою управління Smart House, з панорамним видом на Середземне море і
фортецю Аланії. Нерухомість бізнес класу в комплексі що складається з трьох будівель
розташованих на земельній ділянці 4792 м2 .У близькому розташуванні супермаркетів Метро
і Кочташ.
32 квартири від 2 + 1 - 124 м2 (брутто) з ціною 125.000 Євро з окремою кухнею,
двума санвузлами обладнаними умивальниками Hilton та душовою кабіною,всіма
аксесуарами у ванній кімнаті. Кухонні меблі, вбудована шафа купе.Оздоблювальні матеріали
застосовуються при будівництві самого високого класу. Прокладені системи кабельного
інтернету і телебачення. Система підлогового водяного опалення, сонячні батареї підігріву
води, дозволять економити на комунальних платежах. Висота стель в квартирах 3.5 метра
параметри бізнес класу. Житло готове прийняти нових власників. Квартири обладнані
інтелектуальною системою управління Smart House.
До шикарного пентхаузи з окремою кухнею і чотирма санвузлами 5 + 1 пентхаус - 367 м2
(брутто) з ціною 260.000 Євро задовольнять потреби і побажання самого вимогливого
покупця.
Загальна характеристика та інфраструктура комплексу;
1. Кожній квартирі надається місце для автомобіля в критому гаражі
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Кожна квартира має закріплену за нею комору в підвальному поверсі
Критий і відкритий басейни водний гірка
Ігрова спортивний майданчик (баскетбол, футбол, волейбол)
Дитячий майданчик
Фітнес
Сауна
Масажна кімната
Лобі - Кафе
Більярд та настільний теніс
Місце для барбекю
Місця для пішої прогулянки і відпочинку
Система Очищення Води
Супутникове телебачення
Генератор
Охорона комплексу і відеоспостереження 7/24

Особливості квартир і будинків;
1. Автоматичний ліфт, що забезпечує комфортне і безпечне пересування людей з
обмеженими фізичними можливостями
2. Поштові скриньки для кожної квартири
3. Звукоізоляція стін в квартирі
4. Сталеві вхідні двері з двома замками
5. домофон
6. Міжкімнатні двері МДФ лаковані
7. Теплосберегающие Склопакети + Алюмінієві Рами + Автоматичні Жалюзі з пультом
управління + Москітні Сітки
8. Підлоги керамограніт і ламінат
9. Стіни та підлога у ванній кімнаті облицьовані керамічною плиткою зроблена
гідроізоляція
10. Підвісна стеля з галогенними світильниками
11. Гранітна стільниця на кухні
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