
Cechy podstawowe modelu Como

Powierzchnia użytkowa: 760 m2

Powierzchnia działki: 5 580 m2

Kondygnacje: 3

Ilość sypialni: 6

Ilość łazienek: 7+1

Miejsca garażowe: 4

Unikalne cechy: basen, siłownia, kino

Cena: 16 200 000 zł

Wyszukany styl i funkcjonalność

Como to nasz flagowy model rezydencji, zaprojektowany z niezwykłą starannością i dbałością o najmniejsze detale, oferuje aż 760 m2 powierzchni użytkowej oraz prawie
1100 m2 powierzchni całkowitej. 14 pokoi oraz 8 łazienek rozmieszczonych jest na przestrzeni dwóch pięter. Przepiękne sklepienia belkowo-żebrowe oraz podwieszane sufity
nadają wnętrzom wyrafinowania oraz swoistej strzelistości. Powierzchnię rezydencji tworzy również w pełni zagospodarowane podpiwniczenie o walorach wcześniej
niespotykanych w polskim budownictwie. Pomieszczenie do przechowywania wina, siłownia, kino domowe czy też pokój dla gości zagospodarowano na powierzchni 320 m2 w
sposób użyteczny i wyrafinowany. Do wilii przylega garaż o powierzchni 132 m2, w którym znajdują się 4 miejsca parkingowe. Como to również tzw. „inteligentny dom”, który
pozwala czerpać przyjemność z nowinek technicznych.

 

Wykończenie rezydencji

Do wykończenia pomieszczeń zastosowano najwyższej jakości drewno – orzech oraz kamień naturalny w postaci wapienia, które pięknie ze sobą kontrastują i wzajemnie
uwydatniają swe piękno. W rezydencji rozmieszczono 5 kominków, które dzięki precyzji ręcznego wykonania uatrakcyjnią każde wnętrze oraz dzięki ciepłu ognia uczynią je
przytulniejszym. Como to również przepiękne oświetlenie oraz, co czyni rezydencję jeszcze bardziej wyjątkową, szklany sufit nadający willi niepowtarzalności.

http://www.igconstruction.pl/oferta/rezydencja-como/



 

Ogród i otoczenie

Como to luksus również poza murami rezydencji. Przepiękny ogród zaprojektowany na zamówienie, kamienne alejki, patio o powierzchni 120 m2, prywatny kort tenisowy i
oczywiście kryty basen to tylko niektóre z udogodnień oferowanych przez rezydencję (1 000 000 zł wartości domu przeznaczono na aranżację otoczenia domu, w tym m.in.
ogrodu). Como to synonim luksusu w najbardziej wyrafinowanym znaczeniu tego słowa, Como to willa dla Ciebie!

 

Lokalizacja posiadłości

Rezydencja wybudowana jest na działce znajdującej się niedaleko Warszawy – w miejscowości Konstancin. Wymiary działki to 72 x 77,5 m, co daje 5 580 m2 powierzchni.
Działka jest prostokątna. Dojazd do rezydencji odbywa się drogą asfaltową.
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Zaangażowanie klienta

Od samego początku klient bierze czynny udział w realizacji zleconego zamówienia. Poszczególne wizualizacje domów są jedynie wskazówkami odnośnie finalnego wyglądu
wymarzonej rezydencji. Zależnie od życzeń klienta możliwa jest zmiana układu pomieszczeń, wykończenia wnętrz, obłożenia elewacji czy też aranżacji otoczenia. Również
systemy tzw. „inteligentnego domu” dostosowywane są do indywidualnych potrzeb aby sprostać wymaganiom nawet najbardziej wymagających klientów.
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