PENTHOUSE
Art Deco House
Kazimierzowska 81
Warszawa

ART DECO HOUSE PENTHOUSE
Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić wyjątkową ofertę dla osób ceniących elegancję, oryginalność
oraz luksus. Nowoczesny i unikatowy penthouse o powierzchni 107 m2 znajduje się w najpiękniejszej części Starego
Mokotowa przy ul. Kazimierzowskiej 81, która niewątpliwie należy do najbardziej prestiżowych miejsc na mapie Warszawy. Doskonale łącząc w sobie bliskość centrum miasta, dogodność komunikacyjną i pełną infrastrukturę, zapewnia
jednocześnie jej mieszkańcom możliwość odpoczynku od zgiełku miasta. Do apartamentu przyporządkowana jest
winda wjeżdżająca bezpośrednio do lokalu. Penthouse posiada pełną klimatyzację i możliwość instalacji kominka w
ramach dowolnej aranżacji powierzchni. Oryginalna kamienica w stylu Art D’eco nawiązująca stylem architektonicznym do londyńskich budowli lat dwudziestych ubiegłego wieku jest po kompleksowej rewitalizacji. Apartament jest
do indywidualnego wykończenia i aranżacji.
Na załączonych zdjęciach zaprezentowana jest wizualizacja projektu wykończenia.
Zapraszamy do prezentacji oraz zapoznania się z ofertą.
Anna Romańczyk 535 700 970, a.romanczyk@landeskrone.eu, www.landeskrone.eu

W BEZPOŚREDNIM
OTOCZENIU
• stacja metra Pole Mokotowskie
• Urząd Miasta Warszawy
• przedszkola i szkoły wszystkich
szczebli nauczania uniwersytety,
politechnika, szkoły wyższe różnych
specjalności
• parki Pole Mokotowskie i Morskie Oko
Biblioteka Narodowa
• Urząd Patentowy RP
• Sztab Generalny Wojska Polskiego
Państwowy
• Instytut Geologiczny
• przystanki MPK
• placówki dyplomatyczne
• sklepy
• restauracje
• banki
• Plac Unii centrum handlowe

CECHY
PENTHOUSE
• prywatne wyjście z windy
• drewniane okna
• miejsce postojowe w garażu
podziemnym
• komórka lokatorska
• taras z widokiem na centrum miasta
• możliwość dowolnej aranżacji
• klimatyzacja
• kominek

CECHY
ART D’ECO HOUSE
• designerski wygląd w klimacie
Art D’eco wykończony przy użyciu
najwyższej jakości naturalnych
materiałów
• drewno
• marmur
• stylowe oświetlenie klatek
schodowych

LANDESKRONE Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 81/1
02-518 Warszawa
Anna Romańczyk
Specjalista ds. sprzedaży oraz wynajmu
Tel: (22) 207-29-46
Tel.kom: (+48) 535-700-970
e-mail:a.romanczyk@landeskrone.eu

Poznaj nasze inne inwestycje na landeskrone.eu

