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• 5 camere 
• Decomandat 
• An construcție: 2006 
• 4 dormitoare; 3 băi; 1 terase; 

• Etaj : 2 / 1S+P+3E+M 
• Orientare: Nord-Est 
• Supraf. construită: 185 mp 
• Supraf. utilă: 164 mp 
• 1 garaje; 
• 1 locuri de parcare 

Va prezentam spre inchiriere o proprietate generoasa, un apartament cu 5
camere in suprafata de 164mp utili, situat la etajul al doilea al unui bloc
boutique cu 3 etaje si mansarda construit in anul 2006, localizat in
proximitatea statiei de metrou Stefan cel Mare - zona Polona! 

Locuinta decomandata ocupa intregul etaj si include 5 camere (4 dormitoare,
dintre care 2 comunica intre ele si doua sunt independente), o bucatarie
inchisa, 3 balcoane si 3 grupuri sanitare. La toate acestea se adauga un loc de
parcare in garaj

Apartamentul are o arhitectura deosebita, cu multe spatii deschise si vitraje
generoase. Amenajarea este una de tip clasic. Desi este in prezent partial
mobilat, la cerere, apartamentul se poate mobila integral in aceeasi nota.
Livingul in suprafata de 45mp, este inundat de lumina naturala ce patrunde
prin ferestrele largi si include o zona de dinning. Bucataria mare (21 mp) este
complet mobilata si utilata. 

Dormitoarele sunt net separate de zona de zi, fapt care garanteaza intimitatea
si linistea. Dormitorul matrimonial este mare si luminos, fiind in prezent
nemobilat. Un al doilea dormitor este perfect pentru copii, in timp ce al treilea
dormitor ce include o canapea extensibila si un birou poate fi dormitorul pentru
oaspeti. Acest din urma dormitor comunica cu alta incapere ce poate avea
functiunea de birou. Doua dintre dormitoare au acces catre o mica terasa
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