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Stary Mokotów od
lat jest najbardziej
pożądaną częścią
Warszawy.
W jego sercu
stoi elegancki
apartamentowiec
Puławska 111a.

E

legancja ma nowy, stały adres.
Budynek przy Puławskiej 111a zaprojektowała renomowana pracowania architektoniczna „Kazimierski
i Ryba”. Stworzyli oni nowoczesny pod
każdym względem apartamentowiec,
który zachowuje jednak elementy charak-

Prestiż
w wielkim
mieście

terystyczne dla mokotowskich kamienic.
Klasyka i technologia idą tu w parze, aby
zapewnić mieszkańcom nie tylko wygodę,
ale również doznania estetyczne. Dbałość
o każdy element wzorniczy widać choćby
w eleganckim hallu wejściowym, który wraz
z recepcją jest ozdobą wnętrza budynku.
Wysokie i przestrzenne apartamenty o wysokości 2,90 m są w pełni klimatyzowane,
mają też specjalnie zaprojektowany system
sterowania roletami, symulacją obecności
i oświetleniem mieszania.
To nie wszystko. Deweloper zaprosił
do współpracy salony Galerie Venis –
zatrudnieni w nich projektanci stworzyli
unikalne koncepcje aranżacji wnętrz.
W przygotowanych specjalnie dla przyszłych mieszkańców katalogach znajdziemy
materiały firm: Baldocer, Halcon, Venis,
Noken należącej do Porcelanosa Grupo,
Koło, System Pool, Porta Drzwi, Klimek
i Kluś, Balterio i Finishparkiet. Do malowania ścian wewnętrznych polecane są farby
Tikkurila lub Beckers.

Bezpieczna
inwestycja
i komfort życia
w wielkim mieście.

Sprawdź nasze nowe ceny!

Wszystko, czego
potrzebujesz

O bezpieczeństwo lokatorów dba czujna
całą dobę ochrona oraz zaawansowany
technologicznie system wewnętrznego
monitoringu.
O inne potrzeby mieszkańców
zatroszczy się concierge. Nawet w środku
nocy kupi bilety na samolot do Londynu,
szampana i truskawki albo zarezerwuje
stolik w jednej z luksusowych warszawskich
restauracji. Mokotowski adres ma jeszcze
inny atut: nieopodal znajduje się prestiżowa
Szkoła Główna Handlowa, Park Wodny
„Warszawianka” z basenem olimpijskim,
kortami do squasha i odnową biologiczną, teaty. Bliskość stacji metra Wierzbno
i Racławicka oraz przystanków tramwajowych ułatwia komunikację z resztą miasta.
Puławska 111a to oaza spokoju, do której
wraca się z przyjemnością po całym dniu
ciężkiej pracy w centrum lub intensywnej
warszawskiej nocy.

Apartamenty Puławska 111
Warszawa - dzielnica Stary Mokotów
Kameralny budynek, zlokalizowany w prestiżowej, pełnej zieleni, dzielnicy Warszawy - Stary
Mokotów. Sąsiadujący z parkiem Arkadia i XVIII-wiecznym Pałacem Królikarnia. Niepowtarzalna
lokalizacja umożliwiająca korzystanie z uroków zielonego parku oraz pełnej infrastruktury
centrum stolicy.
Klimatyzowane Apartamenty o podwyższonym standardzie: wysokość od 2.75; instalacja
inteligentnego budynku na poziomie lokalu, panoramiczne drewniane okna (wyciszenie
40 dB); pięknie wykończone części wspólne, reprezentacyjne lobby wraz z recepcją i usługami
concierge, garaż podziemny, ograniczony dostęp do budynku, ochrona 24h. Ostatnie piętro
- strefa Apartamentów typu Penthouse z pięknym widokiem na Warszawę, rozciągającym
się z tarasów o powierzchni kilkudziesięciu metrów.
Inwestycja Grupy ECC
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www.pulawska111.pl
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Biuro Sprzedaży +48 22 611 34 34
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www.eccrealestate.com

