Inchiriere apartament spectaculos 3 dormitoare panorama Iulius
Mall
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4 camere
Decomandat
An construcție: 2000
3 dormitoare; 2 băi; 4 terase;

•
•
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Etaj : 2 / D+P+4E
orientare: Sud-Vest
Supraf. construită: 161 mp
Supraf. utilă: 118 mp
1 locuri de parcare
boxă;

CAPITOLIU va ofera spre inchiriere un apartament cu 4 camere decomandate
si o suprafaţa de 118 mp în cartierul Mărăşti la doar 500 m de Iulius Mall.
Imobilul din care face parte este o constructie noua a anului 2.000, mult mai
robusta decat blocurile construite in prezent, cu o grosime a pretilor exterior de
45cm. Este situat la etajul 2/5, prevazut cu lift si amplasat in proximitatea
tuturor punctelor de interes: spatii de joaca pentru copii, statiile mijloacelor de
transport, parcul Iulius Mall, Iulius Mall, United Business Center, Iulius Business
Centre, Olimpia Business Centre, bănci, Piaţa Mărăşti.
Spatiul este decomandat şi are o suprafaţa utilă de 118 mp + 40 mp terase
compartimentat astfel: la intrarea in apartament se aﬂa un hol spatios, in
dreapta acestuia un living spatios si luminos comun cu bucataria si care ofera
accesul catre o terasa de 25mp, in stanga holului se aﬂa un dormitor cu
sressing si balcon propriu, in continuarea livingului se aﬂa o camera care se
poate transforma in dormitor sau birou (proprietarul ﬁind dispus sa-l mobileze
dupa cerinte), din hol se mai poate intra in baia mica si in zona de dressing, din
zona dressingurilor se poate intra intr-un alt dormitor spatios cu balcon propriu
si in baia mare cu geam extrem de spatioasa si frumos aranjata. Toate
camerele beneﬁciaza de suprafete vitrate generoase si de balcoane sau terase.
Intreg apartamentul a fost recent renovat cu materiale de cea mai buna
calitate si se bucura de un design deosebit incepand cu caloriferele si
terminant cu piesele de mobilier. In spatiu se regaseste mobilier vechi din lemn
masiv reconditionat, piatra naturala, canapele din piele, fotolii tapitate, totul
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