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Mieszkanie 14 - Trzecie/czwate piętro - 5 pokoji

96,62 m2

razem

pow. tarasu: 57,24 m2

Przedsionek 6,79 m21 Sypialnia 8,77 m27

Toaleta 2,24 m22

Salon z aneksem kuchennym 21,97 m23

Sypialnia 7,85 m24

Komunikacja 9,69 m25

Pomieszczenie gospodarcze 2,61 m26

Sypialnia 11,45 m28

Sypialnia 16,28 m29

Łazienka 5,14 m210

Schowek 6,83 m211

PLAN MIESZKANIA

N

Przedstawiona aranżacja lokalu jest 
przykładowa, rysunki w tym zakresie 
mają charakter poglądowy oraz 
informacyjny i nie stanowią oferty w 
rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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MAREL Sp. z o.o., ul. Lutycka 6,
44-100 Gliwice, NIP: 6312668024

T: +48 512 210 757
www.apartamentymarel.pl

POŁOŻENIE MIESZKANIA

Dwukondygnacyjny apartament, 

który zachwyca przestrzenią i 

nowoczesnymi rozwiązaniami. 

Wyjątkowo jasna i komfortowa 

przestrzeń mieszkalna wynosząca 

99,62 m² oraz taras 57,24 m², 

zapewnią przyszłym mieszkańcom 

duży potencjał aranżacyjny, 

codzienną wygodę i doskonałe 

wykorzystanie dostępnego 

metrażu.  Mieszkanie posiada 

układ i przestrzeń właściwe luksusowym apartamentom, w 

tym dwa tarasy, dwie łazienki oraz cztery sypialnie. Ekskluzywna 

lokalizacja na samym szczycie budynku, wyjątkowy poziom 

komfortu i prywatności – ten apartament został zaprojektowany 

by zachwycać!

Górny taras okala całą kondygnację mieszkania i mają do niego 

dostęp wszystkie sypialnie oraz korytarz, dzięki atrakcyjnym oknom 

i drzwiom balkonowym. Mniejszy taras na niższej kondygnacji, do 

którego prowadzą zarówno drzwi balkonowe sypialni, jak i salonu.
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Przedstawiona aranżacja lokalu jest 
przykładowa, rysunki w tym zakresie 
mają charakter poglądowy oraz 
informacyjny i nie stanowią oferty w 
rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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