Apartament cu 2 camere de vânzare în zona Fundeni

•
•
•
•

2 camere
Decomandat
An construcție: 2016
1 dormitoare; 1 băi;

•
•
•
•

Etaj : 1 / P+4E
orientare: Sud-Est
Supraf. construită: 67.5 mp
Supraf. utilă: 55 mp

Fundeni este cu siguranta zona cu cea mai proliﬁca dezvoltate imobiliara din
Bucuresti. Pe rand, inainte si dupa criza, ansambluri rezidentiale, cladiri de
birouri, centre comerciale-toate si-au facut loc in peisajul imobiliar al zonei.
Incet dar sigur, zona a devenit un pol de interes major atat pentru clienti dar si
pentru marii investitori. Recunoscuta ca ﬁind polul ﬁnanciar si de afaceri al
Bucurestiului, datorita multitudinii de parcuri de afaceri aparute in zona,
Fundeniul a atras insa si interesul pentru spatiile rezidentiale. Pe langa faptul
ca cei care isi doresc apartamente in zona, cauta sa proﬁte de faptul ca astfel
vor avea o locuinta aproape de locul de munca, zona in sine prezinta avantaje
notabile : parc, lac, centre de agrement si centre de sport, cluburi si
restaurante renumite, mijloace de transport in comun.. In plus, zona se
invecineaza cu atat de ravnita si apreciata zona Doamna Ghica . Toate aceste
elemente au facut ca Fundeniul sa devina "o zona ﬁerbinte" din punct de
vedere imobiliar. Si, indiferent daca sunteti in cautarea unei locuinte sau a unei
investitii, este o zona asupra careia ar ﬁ indicat sa va abateti atentia.
Despre apartamente ar ﬁ de spus doar ca vin ﬁnisate cu materiale de inalta
calitate, dotate din constructie cu aparate de aer conditionat Mitsubishi cu
inverter, centrale termice murale proprii, tamplarie exterioara Salamander cu
geam tripan si tehnologie BluEvolution. Usile interioare sunt Pinum Innova iar
usile de acces in apartament sunt Pinum blindate, radiatoarele sunt Purmo,
parchetul Egger, obiectele sanitare .
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