dolnośląskie, Wrocław, ul. Gwiaździsta
Luksusowy apartament w sercu Wrocławia
Mieszkanie - Sprzedaż

Cena

4 190 100 PLN

Powierzchnia

176,50 m2

Liczba pokoi

Piętro

4

48

Podstawowe
Numer oferty

56551/MS/MAX

Rynek Pierwotny

Nie

Stan lokalu

Do wykończenia

Pomieszczenia
Typ mieszkania

Apartament

Powierzchnia salonu

84 m2

Typ kuchni

Otwarta

Liczba łazienek

2

Wysokość pomieszczeń

350 cm

Typ okien

Aluminiowe

Powierzchnia dodatkowa
Typ balkonów

Brak

Piwnica

Nie

Komórka

Tak

Ogród

Nie

Media i wyposażenie

OPIS OFERTY

Ogrzewanie

CO miejskie

Ciepła woda

Wodociąg miejski

Apartament znajduje się w budynku Sky Tower - najwyższym budynku mieszkalnym
w Polsce, oddanym do użytkowania w 2013 r.
Obiekt składa się z trzech części: „Wieży” o wysokości ok. 212m, „Żagla” o
wysokości od 54m do 92m oraz podestu o wysokości 19m. W części najniższej „Podest” - znajdują się powierzchnie usługowo-handlowe, wykorzystywane m.in.
pod kawiarnię, bank, sklepy oraz parkingi. „Żagiel” to część biurowo-mieszkaniowa.
Do niektórych lokali przynależą tarasy widokowe. „Wieża” to również część biurowomieszkalna.

Gaz

Tak

Rok budowy

2013

Najwyższe mieszkalne 48 piętro zabudowane jest 4 lokalami mieszkalnymi o
powierzchniach od 142m2 do 227 m2.

Stan budynku

Idealny

Materiał

Pustak ceramiczny

Liczba pięter

48

Winda

Tak

Lokal mieszkalny jest jednopoziomowy, usytuowany na XLVIII piętrze „Żagla”.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 176,50 m2. Lokal ten może stanowić idealne
luksusowe mieszkanie lub też być pomysłem na inwestycję. Apartament można
dowolnie dopasowywać, zmieniać ilość i wielkość pokoi, pozwala na to etap
wykończenia - stan deweloperski.

Miejsca parkingowe
Parking podziemny

1

Budynek

Do lokalu przynależy komórka lokatorska o powierzchni użytkowej 8,4 m2. Układ
funkcjonalny - wykaz powierzchni pomieszczeń (zaokrąglone do pełnych m2) to:

Krystyna Owcarz
Krystyna Owcarz

tel. (22) 452 43 30

krystyna.owcarz@maxon.pl

Niniejsze warunki mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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