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Rezydencje Skolimów   ~  Willa SZAFIR  ~     

 

SZAFIR 

Rezydencje Skolimów to elitarne, chronione osiedle siedmiu stylowych, 
wolnostojących willi wraz z infrastrukturą osiedla, w skład której wchodzą; 

 ogrodzenie całego terenu wraz z bramą wjazdową otwieraną automatycznie, 

 portiernia przy wjeździe do osiedla,  

 układ drogowy wraz z chodnikami, 

 oświetlenie dróg i chodników, 

 tereny zielone, 

 instalacje układu kamer, monitoring i ochrona 24 h na dobę,  

 każda willa wyposażona jest w video domofon oraz centralę telefoniczną, która 
umożliwiać będzie kontakt pomiędzy wszystkimi pomieszczeniami oraz portiernią. 

 



 

Do budowy willi wykorzystano wysokiej jakości materiały oraz nowoczesne rozwiązania 
technologiczne, miedzy innymi system „inteligentny dom” oraz oszczędzające energię 
kolektory słoneczne.  

Konstrukcja domów wykonana jest z tradycyjnej cegły, dach kryty dachówką grafitową 
firmy BRASS, stolarka okienna drewniana, biała, okucia firmy ROTO, schody zewnętrzne 
wyłożone gresem, wyposażone dodatkowo w nowoczesny system podgrzewania. 
Drewniane okna o dużych, szklanych płaszczyznach rozświetlają wnętrza rezydencji na 
każdym poziomie.  

Do willi doprowadzone są wszystkie media oraz instalacje. 

Układ wnętrza każdej willi może zostać indywidualnie zaaranżowany zgodnie z 
preferencjami właściciela, jakkolwiek projekt funkcjonalny wnętrz, autorstwa pracowni 
architektonicznej, Arch. Lecha i Grażyny Domaszczyńskich, spełnia oczekiwania 
najbardziej wymagających Klientów. 

Każda z rezydencji ma swój niepowtarzalny styl i charakter, dlatego każdej z nich 
przypisano nazwy cennych i magicznych kamieni, tworząc unikatową „Szlachetną 
kolekcję ’’.  

 

SZAFIR to willa o powierzchni całkowitej 496,40 m2, położona na działce 1931 m2. 

Jest to dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek z garażem na dwa samochody. 

Powierzchnia użytkowa: 447,70 m2 

Parter:  207,0 m2 

Piętro:  240,7 m2 

Garaż:  48,7 m2 

 

Cena: 4 200 000 PLN 

Jest to cena brutto wraz z działką i udziałem w powierzchniach wspólnych 
Nieruchomości. 

 



 

W sprawie umówienia prezentacji, prosimy o kontakt pod numerem 022 544 87 87 

0-601 201 455; 0-501 272 406 lub e-mail: abell@abell.com.pl 

 

BIURO SPRZEDAŻY: 

ABELL_Constellation Sp. z o.o. 

ul. RONDO ONZ 1, piętro 5A 

00-124 Warszawa 

 

Zapraszamy! 

 

 

 

              ® 

WE DELIVER COMFORT NOT JUST SERVICE 
 


