ЖИВЕЙ В СЪРЦЕТО
НА ПРИРОДАТА
Затворен комплекс от къщи, завладяващ с
поразителната си панорамна гледка към
града и морето.

BOSTON

КЪЩИ ТИП B2

BOSTON
Къщите тип Boston, са с класически, правилни
форми и линии, допълващи усещането за
простор, свобода и близост до природата,
което е заложено в цялостната концепция за
Newpoint.

261М2 КЪЩА
3 ЕТАЖА
2 ГАРАЖА
ПАРКИНГ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ЕТАЖ 0
Гараж - Двоен

45.5м2

Сервизно помещение

3.9м2

Тоалетна

2.1м2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ЕТАЖ 1
Хол/Кухня/Трапезария

42.3м2

Спалня

12.6м2

Баня

3.5м2

Дрешник

2м2

Тоалетна

2.2м2

Веранда

Да

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ЕТАЖ 2
3 Спални
3 Бани

16.8м2 / 18.5м2 / 15.7м2
5.6м2 / 5.5м2

Дрешник

2.4м2

Тераса

6.1м2

B2
B2

B2
B2

B2

B2
B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

ВХОД

УДОБСТВАТА В КОМПЛЕКСА
Помислили сме за всичко, от което имате нужда и ще
направи вашия живот и този на семейството ви много подобър. В Newpoint ще почувствате свободата още от първия
ден, в който заживеете във вашия нов дом.

ГОРСКИ ПАРК ЗА ОТДИХ
Насладете се на тиха разходка в гората, сближете се с
природата и си върнете креативността.

ДЕТСКИ КЪТОВЕ ЗА ИГРИ
Оставете малчуганите да се забавляват на свобода и в среда,
която да им остави най-хубавите спомени от детството.

ФИТНЕС НА ОТКРИТО
Поставете си цели за вашето физическо здраве и ги изпълнете
тук. На крачка разстояние от вашият дом.

СПОРТНА ПЛОЩАДКА
Спортувайте с приятели и семейството си на комбинираното
игрище за футбол, волейбол и баскетбол.

ГРАДИНКА ЗА КУЧЕТА
Вашите домашни любимци, ще се влюбят в мястото, което сме
изградили специално за тях.

BBQ ЗОНА ЗА ОТДИХ
Ако нямате изградено барбекю във вашата къща можете да
използвате изградената в съседство с гората BBQ зона с
беседки.

ПАНОРАМНА ГЛЕДКА
ОТ ВСЯКА КЪЩА
Панорамната гледка тук е невероятна. Затова
направихме така, че всички обитатели на Newpoint да
могат да и се насладят. Вертикалната планировка е
направена по начин, скриващ съседните къщи, а
гледките, които се откриват от прозорците ви са като
произведение на изкуството. С живописни изгледи
към гората или морето, тук можете да видите света
по друг начин.

ПРОСТОРЕН ДВОР, ЗА ДА СЕ
НАСЛАДИТЕ НА ЖИВОТА
Отпуснете се. Вие сте си у дома. Тук имате всичко,
което искате, за да се насладите на живота
пълноценно. Устройте си парти на верандата с BBQ
или просто се насладете на гледката от вашият двор.

А АВТОМОБИЛИТЕ,
ТАМ КЪДЕТО НЕ ПРЕЧАТ
Следвайки цялостната концепция за Newpoint, ние
създаваме пространство, в което вие и вашето
семейство заемате централно място. А автомобилите
остават там, където няма да ви пречат, да се насладите
на свободата и природата – в гаражът.

СТРОИТЕЛСТВО, С ПРЕМИУМ
ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛИ
Във вашият нов дом ще бъдат внедрени наймодерните строителни достижения и материали.
Зидария от лазерно рязани тухли POROTHERM или
енергоспестяващ ITONG по ваш избор, топлоизолация
с каменна вата ISOVER, алуминиева и/или ПВЦ
дограма Reynaers и KÖMMERLING, покривни прозорци
VELUX и много други иновации, за да сте сигурни , че
получавата най-доброто!

ЗЕЛЕНИНА, ПРОСТОР,
СВЕЖ ВЪЗДУХ
Високо на върха и сред природата, тук можете да се
насладите на истински свежият въздух с аромата на
гората и морето, но и най-вече даващ ви здраве всеки
ден. Върнете си креативността и започвайте всеки
ден с усмивка. Усетете свободата, спокойствието и
простора, както никога до сега.

РАЗНООБРАЗНИ ДЕЙНОСТИ
СРЕД ПРИРОДАТА
Преоткрийте себе си. Намерете ново хоби, което да
практикувате. От колоездене, маунтинбайк или
преходи в гората, до каране на сърф или други водни
спортове, тук имате възможността да се насладите
на любимите си спортове и активности. И всичко
това на 5 минути от вашия дом.

ДРУГИ КЪЩИ

КЪЩА ТИП A

КЪЩА ТИП B1

КЪЩА ТИП C

ALAMEDA

BELMONT

CONCORD

183м2 Къща
2 Eтажа

Паркинг
Опция гараж

Къщите Alameda се характеризират
със своята разчупена архитектура,
подчертаваща модерният стил на
комплекса. Alameda се слива с релефа
на региона по начин, който ще ви
накара да се чувствате част от
природата.

197м2 Къща
2 Eтажа

Паркинг
Опция гараж

Belmont e къща с архитектура
характеризираща се с правилни форми и
изчистени линии. Това е идеален дом за
хора с усет към класическият и изискан
стил, изпълнен по отличителният за
Newpoint начин.

336м2 Къща
3 Eтажа

Паркинг
2 Гаража

Concord e невероятна триетажна къща,
която съчетава класическа и модерна
визия по характерен за Newpoint начин.
Свобода и простор, тук са много
повече от думи. Голямата площ на този
дом ви дава възможност да развихрите
цялото си въображение.

ДРУГИ КЪЩИ

КЪЩА ТИП D1

КЪЩА ТИП D2

DAYTONA

DENVER

212м2 Къща
3 Eтажа

Паркинг
Гараж

Създадени като къщи близнаци, kъщите
Daytona и Denver се характеризират с
изтънчен и изчистен дизайн, сливащ двете
къщи в една обща монументална структура.
Тези къщи са идеални както за две отделни
семейства, така и за обединяване в един
голям и просторен дом.

212м2 Къща
3 Eтажа

Паркинг
Гараж

Създадени като къщи близнаци, kъщите
Denver и Daytona се характеризират с
изтънчен и изчистен дизайн, сливащ двете
къщи в една обща монументална структура.
Тези къщи са идеални както за две отделни
семейства, така и за обединяване в един
голям и просторен дом.

ИЗБЕРИ СВОЯ МЕЧТАН ДОМ
ПОСЕТЕТЕ НАШИЯ ОФИС
ул. "Георги С. Раковски" № 61
9000 Варна
България

УПРАВИТЕЛ-ПРОДАЖБИ

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАНТ

EMAIL

ЛЪЧЕЗАР РАДЕВ

+359 899 886 201

SALES@NEWPOINT.BG

