KC9523 - 1+1 Türk Malı Daire
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- Kyrenia / Kyrenia (Center), £73,000

KC9523, Apartment, Kyrenia, Kyrenia (Center), 60m², 1 yatak odası, 1 banyo

£73,000

Açıklama

Kapalı otopark.
A ve B blok için güvenlikli site girişi
Güvenlik kameraları: Ortak alanları gören kamera sistemi
Ortak alanda 90 m2 çocuk havuzlu ortak yüzme havuzu
Tartan zeminli çocuk oyun alanı
Merkezi su deposu.
Ortak kullanım alanlarını besleyen merkezi jeneratör.
Bahçe peyzajı
Kuru ve ıslak yangın söndürme sistemi
A ve B blokta 2 adet Panaromik asansör
Spor salonu (200 m2)
Kat hol girişlerinde yangına dayanıklı kapılar
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Salonlarda gizli multi inverter, yatak odalarında duvar tipi split inverter klimalar
Akrilüx kapaklı dolaplar, 4 cm laminant tezgahlı, çelik eviyeli açık mutfaklar
Yatak odası dolapları mat melamin sürme
Daire kapıları: İç kapılar amerikan panel; dış kapılar lake boyalı
Isı ve ses yalıtımlı siyah alüminyum doğramalar ve konfor cam
Salon ve mutfaklar porselen seramik, yatak odaları laminant parke, balkonlar dış mekana uygun seramik yer
döşemeleri
Tuvalet ve mutfaklarda mekanik havalandırma
Tüm balkonlarda temperli ya da lamine cam korkuluk
Ensuit banyo: 3 yatak odalı dairelerin tümünde eb. yatak odaları ensuit banyolu
Renkli görüntülü intercomlar.
Mermer işleri: Ortak kullanım koridorlar ve merdivenler granit.
Tv sistemi ve İnternet: Merkezi uydu sistemi ve merkezi internet

Genel Özellikler
İç Özellikler:

Tam donanımlı mutfak

Yatak odalarında parke
zemin

Tüm pencerelerde çift cam

Kapalı garaj
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Yatak odalarında duvar
dolabı

Dış Özellikler:
Balkon

Yalıtımlı duvarlar

Site Özellikleri:
GYM

Yüzme havuzu

Teknik Özellikler:
Asansör

Su tankı

Jeneratör

Hidrofor

Isıtıcı

Intercom

Toplu taşımaya yürüme
mesafesinde

Denize yürüme
mesafesinde

Konum Özellikleri:

Şehir merkezine yürüme
mesafesinde
Yaşamınızı kolaylaştıracak
tüm mekanlara yakın
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