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Mieszkanie na sprzedaż

434 000 EUR
4 173,08 EUR/m2

Barcelona,

2 pok., 104 m2

Nr oferty: 286/6484/OMS
Piętro: 0/2

Typ mieszkania:
Apartament,
Wielopoziomowe,
Rozkładowe

Stan mieszkania: Idealny

Typ kuchni: Aneks

Rok budowy:

Rodzaj:

Materiał:

Rynek: Wtórny

Stan prawny: Własność

Opis

NIETYPOWA INWESTYCJA DLA OSÓB CENIĄCYCH NIEZALEŻNOŚĆ I MORSKIE PODRÓŻE

LUKSUSOWY APARTAMENT NA WODZIE

Mamy do zaoferowania luksusowy dwupiętrowy apartament na wodzie o powierzchni 104 m2. Jacht
został zaprojektowany pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków i posiada znak bezpieczeństwa CE.
Jest to kategoria projektowa ,,C", która pozwala na poruszanie się obiektem po wodach
śródlądowych oraz po morzu do dwóch mil morskich od brzegu. 
Wymiary jednostki to:
Długość: 11,98m
Szerokość: 5,35m 
Wysokość: 4m

Przestrzeń została podzielona na dwa pokoje (sypialnia + salon z aneksem kuchennym), łazienkę oraz
osobne WC. Dodatkowym atutem jest możliwość przystosowania jednostki dla osób
niepełnosprawnych. Przestrzeń została zaprojektowana tak, by dotarcie do każdego miejsca w
apartamencie nie stanowiło problemu dla osób poruszających się na wózkach. Dostęp na drugie
piętro zapewnia winda z automatyką sterowania. Istnieje szereg dodatkowych opcji takich jak:
dwuosobowy skuter podwodny, winda, dźwig (umożliwia opuszczenie skutera), sauna, sprężarka do
300 atm. (do ładowania butli skutera), wózek elektryczny z systemem smart (zainstalowane pasy
magnetyczne na pokładzie umożliwiające automatyczną jazdę na wózku po wybraniu celu), jacuzzi,
łódka elektryczna 3m, klimatyzacja, zamrażarka, piekarnik, grill. 
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Jacht wyposażony został w wszystkie potrzebne media zapewniające komfort i bezpieczeństwo
podróży tj. instalacja wodna i kanalizacyjna, instalacja wc, instalacja paliwowa, oświetlenie
zewnętrzne sygnalizacyjne, oświetlenie wewnętrzne, instalacja wentylacyjna, a także systemy
przeciw pożarowe i ratunkowe (2 koła ratunkowe + 10 szt. pasów ratunkowych). Jacht posiada
zbiorniki: paliwowy (2 x 250 litrów), woda spożywcza (500 litrów), diesel (300 litrów), fekalia (800
litrów). Wyposażony został również w: baterie główne (3 x 110Ah), generator spalinowy diesel 6kV,
instalację elektryczną 230V, gniazdo brzegowego zasilania 230V, automatyczne elektryczne pompy
zęzowe oraz wodne, system wspomagania hydraulicznego, ster strumieniowy. Silniki posiadają moc
od 100-300ps. 

W razie chęci uzyskania dodatkowych informacji zapraszam do kontaktu tel. 502-248-859 Krystyna
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