Sypialnia
Bedroom
25.2 m² | 25.2 sq m

13.3 m² | 13.3 sq m

APARTAMENT

521

APARTMENT

589,9 m2
52 PIĘTRO 52 nd FLOOR
4 POKOJE 4 ROOMS
WOODS BAGOT STYLE
Pr/S

PODŁOGA | FLOOR

el.

it

Korytarz
Corridor
16.1 m² | 16.1 sq m

c.o.

Łazienka
Bathroom
8.0 m² | 8.0 sq m

Z

L

Kuchnia
Kitchen
7.9 m² | 7.9 sq m

KUCHNIA | KITCHEN

P/M

Informacje na temat
w ykończenia apar tamentu

Salon
Living room
430.6 m² | 430.6 sq m

nr 521 są dostępne w Biurze
Sprzedaż y Złotej 4 4.
ŁAZIENKA | BATHROOM

A ll information re garding
f it- out options for
apartment no. 521 is available
SYPIALNIA | BEDROOM

in Złota 44 Sales Office.
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GARDEROBA | WARDROBE

DRZWI | DOORS

SŁUPY | COLUMNS

SUFITY | CEILING

dodatkowa zabudowa możliwa do realizacji w ramach odpłatnych zmian lokatorskich
additional furnishings that may be installed for a fee for the resident

UWAGA: Zdjęcia materiałów mogą różnić się od prezentowanych. Do wykończenia apartamentów stosowane są naturalne materiały, które są zróżnicowane i ich wygląd może się zmieniać
w zależności od nasłonecznienia i innych czynników zewnętrznych.
PLEASE NOTE: The photographs of materials might differ from the presented ones. The materials used to finish the apartments are natural, varied and their appearance may change
depending on sun exposure and other external factors.
ZASTRZEŻENIA: Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lecz poglądową informację na temat apartamentu i inwestycji Złota 44 (Dz. U. Nr 16 z 1954 r. poz.93 z późn. zm.)
DISCLAIMER: The information does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code but is a visual preview of the apartment and the Złota 44 investment (Dz. U. Journal of Laws No. 16 of 1954 item 93 as amended)
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