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Апартаменти в комплексі класу люкс районі Конакли

Туреччина - Аланія - Конакли

Тип : Квартири
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Опис і характеристики
Лот : ALN-admB2
Тип

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

2/2

Площа

261.8 м 2

Спальні

3

Тип житла

Новобуд

Цена

672500€
Додатково

Критий басейн , гараж , кiнотеатр , кімната для дітей , открытый бассейн с водными горками , ресторан , сауна ,
територія, що охороняється , тренажерний зал , хамам ,

Апартаменти в комплексі класу люкс районі Конакли.
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Дуплекс Пентхауз 2+2,3+1, 3+2
Площа: 263,0 – 272,6 м2
Вітальня (1 или 2)
Кухня відкритого типу
3 cпальні кімнати
Ванна кімната (2 или 3)
Сауна
Балкон
Тераса з джакузі
Паркінг

Етажність блоків B1-B4-B5-B6-B7-B8 - 4 поверхи, блоки В2 и В3 - 3 поверхи. Різна поверховість
будівель забезпечує приголомшливий вид з інфініті басейну на морське узбережжя.
В блоках В апартаменти 1+1, 2+1 та дуплекс пентхауси 2+2, 3+1 и 3+2.
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Загальна кількість апартаментів у 10 блоках - 117.
На першому поверсі блоків В (Basement ﬂoor) апартаменти мають в Конакли власний сад, в
якому Ви можете насолодитись ранковою свіжістю або спостерігати схід сонця з келихом
вина.
Всі апартаменти розташовані на південний бік та мають неперевершний вид на море.
В будівлях використане високоякісне тепло- звуко- гідроізоляційне покриття, крім того
комплекс отримав сертифікат енергозбереження B+.
Варто відзначитиякість ізоляції даху, який складається з 10 шарів: алюмінієвий профіль (6,70
mm), гідроізоляційна плівка (Delta-Vent), вологостійка плита OSB-3 (11mm), Z-профіль (17 см),
термоізоляційна плівка, скловата (8 см), кам'яна вата (8 см), паро- та гідроізоляція (Delta
Reﬂex-Dorken), вологостійка плита OSB-3 (15 мм), кровельный профіль.
Дах має гарантию 5 років, яка надається забудовником. Аналогічний дах встановлено в отелі
Титанік в Бєлєкє та в аеропорту Сабіха Гьокчен. За кордоном така ізоляція дахів дуже
розповсюджена, але в Туреччині тільки одна компанія виконує такі проекти.
Цілодобова охорона комплексу та відеоспостереження
Послуги та сервіс готелю класа 5*
Приватний пляжний клуб з послугою шатл-сервісу для проживаючтх комплексу
Крита та відкрита стоянки для автомобілів
В оздобленні та оснащенні комплексу використані матеріали найвищої
якостівсесвітньовідомих марок. (Franke, Siemens, Grohe,Fujitsu , ItalianCeramics).
Теплоізоляційні матеріали з енергозбереженням до 60%.
Відмінні інвестиційні можливості
Унікальний дизайн комплексу супротив морського узбережжя з рівнем послуг готелю 5* в
одному з районів, в яких швидко розвиваються, може приносити високі прибутки від оренди.
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