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NOWE DOMY

METRAŻE DOMÓW 190,29m2

+ poddasze użytkowe 57,49m2!

www.villaplaza.com.pl

W  REJONIE  PLACU  VOGLA
WARSZAWA / UL. SĄŻNISTA

Villa Plaza
Kostrzewa sp.j.
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O  INWESTYCJI
LOKALIZACJA    INWESTYCJI

Villa Plaza
plan osiedla

widok na osiedle od strony wjazdu

 Osiedle Villa Plaza Sążnista to kontynuacja naszej działalności w obrębie ulubionej przez nas i Was, posiadającej ogromny potencjał
Warszawskiej Dzielnicy Wilanów. To odpowiedź na Wasze prośby o kolejne etapy domów w zabudowie bliźniaczej (bliźniaków) w rejonie Zawad
Wilanowskich , o mniejszych niż dotychczas metrażach domów jednorodzinnych i ogrodów.
 W licznych rozmowach i mailach prosiliście o coś wyjątkowego. Dlatego nasze prace nie zakończyły się tylko na powyższych ulepszeniach w stosunku
do poprzednich inwestycji. Nowi właściciele dostaną od nas wszystko to o co wnioskowali pod względem rozkładów i powierzchni - opakowane w nietuzinkową
i wyjątkową oprawę architektoniczną, tak aby i “okładka i zawartość” cieszyła przez długie lata. Wszystkie domy jednorodzinne to dwukondygnacyjne
kameralne budynki w zabudowie bliźniaczej z poddaszem użytkowym. Na parterze będzie się mieściła komfortowa kuchnia i jadalnia z wysokim na ponad 3
metry salonem z bezpośrednim wyjściem na ogromny zadaszony taras oraz pięknym ogrodem jak również łazienka, która będzie gwarantowała przyszłym
mieszkańcom wygodę i komfort użytkowania domu. Na piętrze będą się znajdowały  4 przestronne sypialnie BEZ SKOSÓW, których wysokość również będzie
sięgała 3 metrów oraz dwie funkcjonalne łazienki i garderoba.
 Dodatkiem jest  użytkowe poddasze , które mieści kolejne dwa pokoje oraz łazienkę z garderobą.
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P

Wspaniała lokalizacja Osiedla, w spokojnym
aczkolwiek świetnie skomunikowanym miejscu na
południowej stronie Warszawy, pozwala na szybki i
komfortowy dojazd do Centrum miasta jak i
umożliwia doskonałe połączenie z obwodnicą i
bezproblemowy wyjazd z miasta.
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przykładowe aranżacje wnętrz domu

przykładowa aranżacja domu
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parter

1.1 - pokój 19,50m2
1.2 - łazienka 7,27m2
1.3 - pokój 16,66m2
1.4 - pokój 18,55m2
1.5 - hall 9,58m2
1.6 - garderoba 3,01m2
1.7 - łazienka 3,96m2
1.8 - sypialnia 15,02m2
razem - 93,55m2

2.1 - przestrzeń ogólna 36,91m2
2.2 - sypialnia 9,40m2
3.3 - łazienka, garderoba 11,18m2
razem - 57,49m2

PARTER PIĘTRO

0.1 - kuchnia, jadalnia, salon  46,12m2
0.2 - łazienka 2,48m2
0.3 - hall 5,28m2
0.4 - wiatrołap, garderoba 6,57m2
0.5 - kotłownia 2,81m2
0.6 - garaż 33,48m2
razem - 96,74m2

PODDASZE

ŁĄCZNIE POW.DOMU

190,29m2
taras - 25,81m2
pow. działki - 427m2

piętro poddasze
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Ul. Bruzdowa 32H/2
02-991 Warszawa

NIP - 5242579348

więcej na stronie inwestycji:
www.villaplaza.com.pl

tel. 536 262 703  /  602 639 626
villaplaza32@gmail.com

KONTAKT

STANDARD ODDANIA
* fundamenty ocieplone styropianem i zaizolowane        
* Ściany budynku ceramiczne Porotherm        
* Stropy żelbetowe
* Więźba i ceramiczne pokrycie dachowe Koramic       
* Okna  3-szybowe Schuco          
* Parapety zewnętrzne blaszane
* Elektrycznie otwierana brama garażowa Hormann      
* Drzwi wejściowe antywłamaniowe WK2 z naświetleniem Hormann 
* Elewacja - styropian grafitowy 20 cm + tynk sylikonowy
* Ścianki działowe ceramiczne Porotherm         
* Posadzki cementowe           
* Tynki wewnętrzne mineralne + gładź kwarcowa
* Elektrycznie otwierana Brama osiedlowa
* Droga osiedlowa, podjazd oraz chodnik do budynku z kostki brukowej
* Instalacja elektryczna 3 fazowa      
* Instalacja pod panele fotowoltaiczne        

*Instalacja RTV oraz wideodomofony
*Instalacja pod klimatyzacje    
*Instalacja c.o. oraz c.w.u. kocioł gazowy De Dietrich z panelami
solarnymi, ogrzewanie podłogowe na parterze i piętrze regulator
temperatury w każdym pokoju, grzejniki na poddaszu
*Instalacja wodno-kanalizacyjna 
*Instalacja alarmowa         
*Instalacja pod zmiękczacz  wody
*Sterowane elektrycznie Żaluzje zewnętrzne na parterze   
*Sterowane elektrycznie rolety zewnętrzne na piętrze
*Ogrodzenie murowane oraz panelowe 
*Teren zielony - przygotowanie pod nasadzenia
*Drzwi tarasowe przesuwne HS Schuco          
       
NA ŻYCZENIE KLIENTA ZAPEWNIAMY:
* system fotowoltaiczny
* system klimatyzacji     
* wykończanie pod klucz      
* aranżacja ogrodu

widok z wnętrza osiedla w kierunku wjazdu

Villa Plaza
Kostrzewa sp.j.


