ЖИЛИЩНА СГРАДА
гр. София, р-н Витоша, кв. Манастирски ливади, ул. „Казбек“ 33
Многофункционална сграда с подземни гаражи,
складови площи,офиси и апартаменти.
Разгъната застроена площ на сградата: 3854.19 м2
Етажи: 9

+359 889 58 21 33;
info@zid-ko.com;

63residence.bg
+ 359 889 23 00 31
www.zid-ko.com
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Насладете се на панорамни
гледки към Витоша планина.

Модерната жилищна сграда в градска
среда е разположена в един от най –
перспективните южни столични
квартали – Манастирски ливади,
разстлан в подножието на Витоша. С
отличното си местоположение в
близост до кръстовището на бул. Тодор
Каблешков с бул. България и бул. Тодор
Каблешков с бул. Цар Борис |||
проектът разполага с удобна връзка с
центъра на града. Сградата ще има и
широк панорамен изглед към
планината. Със своите девет етажа, тя е
проектирана така, че да предложи на
обитателите си високо ниво на комфорт
чрез функционални разпределения и
прилагане на качествени системи и
материали в строителното изпълнение.

»
»
»

гр. София, р-н Витоша, кв. Манастирски ливади, ул. „Казбек“ 33
Многофункционална сграда с подземни гаражи, складови площи, офиси и апартаменти.
Разгъната застроена площ на сградата: 3854.19 м2
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Комуникативност:
– 3 мин. с автомобил до бул. България
– 5 мин. до ”България Мол“
– 8 мин. до Южен Парк
– 10 мин. до Витоша планина
– 12 мин. до центъра на София
– 20 мин. до летище София

Архитектурен проект
Височината и характерният строен
силует допринасят за силното
отличаване на сградата. Тя е
проектирана с изчистени и
функционални разпределения и
съвременно решение на фасадата.
Архитектурният проект е дело на екипа
на „АВИ АРХ“ ЕООД.

Сградата се състои от:

Апартаменти – 20
Гаражи – 13
Паркоместа – 12
Офиси - 3
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КОНСТРУКЦИЯ И ФАСАДИ
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

скелетна - безгредова конструкция от монолитен стоманобетон
висококачествена HPLвентилируема фасадна облицовка
висококачествена топлоизолация /каменна вата 10 см/ и пароизолация на покривните пространства
нискоемисионен стъклопакет - немска дограма Rehau
стълбищна клетка и входно фоайе - по архитектурен проект на архитектурно студио “Ави Арх ООД“
оборудване с асансьор от подземен гараж
стълбищни клетки и коридор - гранит
парапети – метал и стъкло
автоматично осветление с датчици
вентилационна система на стълбищните пространства
локална отоплителна газова инсталация

ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ – СИГУРНОСТ
»
»
»
»
»
»

под – шлайфан бетон
гаражна врата - автоматична, летящо крило
смукателни вентилационни инсталации
CCCTV на входа, вкл. и на подхода към гаража
аудио - визуална система на входа – слушалка за всеки апартамент във входното антре
вход с чип карти

СТРУКТУРА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ИМОТ
При закупуване на имот ние следваме следната структура:
»
»
»
»
»

депозит за запазване на апартамента в размер 1000 евро и сключване на депозитно споразумение за сключване на
предварителен договор за покупко-продажба на продаваемия имот,
10% от размера на продажната цена при подписване на предварителния договор за покупко-продажба,
15% от договорения размер на продажната цена, в срок до 14 работни дни, считано от датата на представяне на Акт Кота 0,
40% от договорения размер на продажната цена, в срок до 14 работни дни, считано от датата на представяне на Акт 14,
35% от договорения размер на продажната цена, в срок до 14 работни дни, считано от датата на представяне на Акт 15,

При необходимост клиента да използва банково финансиране, етапите се предоговарят заедно с финансиращата банка.

ЗАЩО ДА ЗАКУПИТЕ ТОЧНО ТОЗИ ИМОТ
»
»
»
»

Заради съчетанието – отлично местоположение, цена, уют, лукс, комфорт и сигурност.
Договорени преференциални условия за кредитиране на апартаментите.
Имотът е с локация, която фигурира в най-желаните за наемане на жилища.
Инвеститор с отлична репутация и с дългогодишен опит в строителството и реализирани над 50 000 m2 застроени площи.
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Сутерен
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Партер
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Апартаменти
Етаж 1
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Апартаменти
Етаж 2
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Апартаменти
Етаж 3
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Апартаменти
Етаж 4

Гледка от 12-и етаж
към Витоша планина
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Апартаменти
Етаж 5
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Апартаменти
Етаж 6
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Апартаменти
Етаж 7
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Апартаменти
Етаж 8
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Околна среда
Основната цел, върху която се фокусира
проектът, е високото качество на
обитаване. Тази цел търси реализация не
само в рамките на апартаментите, но и
чрез изграждане на качествена среда в
околното пространство. Пред сградата,
както и във вътрешния двор, се реализира
ландшафтно решение с преобладаващо
озеленяване от висока дървесна
растителност. Ландшафтната композиция
създава усещането, че сградата е
поместена в кътче от Витоша, пренесено
тук, в близост до градските артерии.
Наличието на зона за отдих, детска
площадка и градина допълват
пълноценната паркова среда. Този “лукс“
за съвременна София е важен за всички,
които ценят съчетанието на уюта и
сигурността на собствения дом с
хармонията и спокойствието на
природата.

Гледка от 12-и етаж
към Витоша планина

Интериор
Гледка от 12-и етаж
към София

Дневният тракт на всички жилища е изцяло насочен и отворен към панорамата на
Витоша. Наличието на дълбока и свободна от застрояване перспектива пред сградата,
дава възможност за реализиране на широко остъкляване на жилищните помещения на
сградата комбинирано с просторни тераси, явяващи се естествено продължение на
интериорните пространства.

Това решение на дизайна е отговор на нуждите на съвременния обитател за по-близка
и непринудена връзка с естествената му среда и природата. Фасадата на сградата се
отваря, за да приеме слънцето и планината като най-желан гост във всяко жилище.
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Гледка от 10-и етаж
към София и Витоша планина

Реализация и удобства
Реализацията на тази пълноценна и непреходна
във времето взаимовръзка между вътрешни
пространства и външна среда налагат
използването на безкомпромисни в качеството
си съвременни строителни системи и
материали. В изпълнението на сградата и
фасадата са заложени интегрирани проектни и
системни решения, обуславящи едновременно
висока енергийна ефективност, физическа
здравина и висок комфорт. За повече
информация относно конкретните особености
по отношение на изпълнението, можете да се
обърнете към наш представител .

Удобства:
– Видео наблюдение
– Подземен и надземен паркинг
– Детска площадка
– Лесен достъп до градски
транспорт
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За нас
Инвеститор:
“ ЗИД-КО ИЖЕНЕРИНГ ООД” – дъщерно
дружество на ЗИД-КО ЕООД /строителна
компания с 20 годишен опит в инвестиционното
строителството регистрирана 1997г./

Проектен мениджър:
Георги Стоименов

Архитектурно студио:
“АВИ АРХ” ЕООД — с главен архитект
арх. Катя Ангелова

Строителен надзор:
“НСН КОРЕКТ” ООД — фирма с традиции и богат
опит в консултантската дейност и строителния
надзор, повече от 20 години.

Обадете ни се. Наш консултант ще Ви запознае с проекта
в подробности и ще отговори на всичките Ви въпроси.

T: +359 889 582 133
T: +359 889 230 031
E: info@zid-ko.com
www.zid-ko.com
www.zid-ko.com

