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Тук може да откриете мечтания дом!



Най-добрата локация за вашия бизнес!

Търсите ли нов дом за вашият бизнес? 
Примеа недвижими имоти предлага ексклузивно просторен и светъл
офис в нова сграда в супер център на Бургас. Състои се от две зали,
разделени от широк коридор, който може да се обособи като чакалня,
кухненски бокс и тоалетна. Завършен до ключ, с качествени материали и
функционално разпределение. Офисът е с отлична локация в близост до
държавни институции и банкови офиси. Предлагаме ви и идейна
визуализация за да откриете предимствата на имота.

Пламена Динкова  +359 885 446699



Има много доказателства, че розовият цвят е успокояващ.
Смятаме, че оттенъкът е идеален за всяко оживено
пространство, където е необходимо да се отпуснете.
Помислете за създаване на забавно усещане чрез смесване на
розово с пастелни нюанси на мента или бледо жълто.

Особено ни харесва идеята да използваме пролетен нюанс на
зелено, за да създадем неутрална за пола детска стая. За
усещане за природа и баланс, зеленото работи блестящо. Тъй
като има успокояващ ефект, всеки зелен оттенък от пикантния
до земния може да се използва в повечето пространства във
вашия дом. 

Докато няколко скорошни проучвания, разкриват, че синята
светлина повишава бдителността, сините стени осигуряват
усещане за спокойствие и защита, което я прави идеална за
основна спалня. Потърсете смесване на смели нюанси на синьото
с по-светли тонове, за да балансирате външния вид.

9-те най-добри цвята за всяка стая  

Цветовете могат да предадат усещане за стил и да зададат тон за различни
настроения в домовете ни. Правилните нюанси подобряват качеството на
живот у дома. За да ви помогнем да изберете перфектния оттенък, ние
споделяме психологията зад любимите цветове.

Mаслено жълто е отличен цвят за кухненски обекти.
Оттенъкът повишава апетита, като същевременно повишава
нивата на енергия. Не сте сутрешен човек? Закуската ви в
жълта кухня може да увеличи ентусиазма и мотивацията ви.



Aко искате да направите смело представяне, яркият нюанс на
червеното може да енергизира вашето пространство. Според
скорошно проучване, този цвят може да повиши физическата
работоспособност, което прави червената акцентна стена
отличен избор за домашните фитнес зали.

За разлика от много по-тъмните лилави нюанси, обикновено
свързани с тъга или разочарование, люлякът има атмосфера на
мистерия, събуждаща креативност. Това е отличен цвят за
подбуждане на въображение в хоби или занаятчийска стая.
Помислете за сдвояването му с неутрален нюанс като сиво или с
красиви горски тонове.

На пръв поглед има безкраен брой нюанси на бяла боя, от които
да избирате, така че кой от тях е най-подходящ за вашата
трапезария? Въпреки че всичко се основава на предпочитанията,
по-топло бяло ще предизвика по-приветлив и привлекателен тон
в стаята.

Създайте успокояващи вибрации в коридора ви със сивия цвят.
Известен като неемоционален оттенък, той може да накара една
от най-забързаните зони във вашия дом да се чувства покорена и
притихнала. „Любимият ми нюанс на сивото клони към сребристо
бяло. Той осветява входовете" - Джон Мошел

Оранжевото е ободряващ цвят, който придава топло усещане на
една стая. Tой е идеален за основните зони във вашия дом,
където се забавлявате. Оранжевото също е мотивиращ цвят,
което го прави еднакво подходящ и за домашните офиси." Ако
боядисването на четирите стени в помещение в оранжево
изглежда обезсърчително, една акцентна стена ще направи
чудеса с вашето настроение.



Търсите ли качествено ново строителство, без комисионна, в завършена
сграда и с отлична локация? 
Примеа недвижими имоти предлага специално за нашите клиенти обект
с всички изброени предимства и избор от апартаменти с една, две или
три спални. Апартаментите са завършени на тапа, което ви дава
възможност да добавите ваша визия. 
Сградата е разположена в близост до училище, детска градина,
множество магазини, детски площадки и само на 5 минути от
Александровска. Продават се без комисионна от купувача.

В А Ш Е Т О  Б Ъ Д Е Щ Е

Обадете се и организирайте своя оглед сега: +359 884 070707

Просторни и нови апартаменти 
в Бр. Миладинови



Съвсем скоро в Бургас ще отвори врати нова модерна библиотека, на
мястото на полуразрушената сграда на някогашната Немска болница. 
Общо около 600 000 книги се подреждат в различните секции на
библиотеката, която ще разполага и с най-актуалните технологии,
които се използват в съвременните библиотеки по света. 
Z Space стена с образователни модули, бърза дигитална заявка на
заглавие, прахосмукачка и стационарна машина за почистване на
изданията, пясъчна кутия по физическа география и образователно-
игрови център, са само част от нововъведенията, с които ще
изненада своите читатели и посетители новия модерен храм на
книгата на ул. "Кирил и Методий".
За удобство на читателите ще бъде поставена работна станция за
самообслужване. Там всеки ще може да си върне книгите сам, без да
изчаква да бъде обслужен. В библиотеката ще има 3D принтер и
копирен център.
Библиотеката ще предлага много уютни вътрешни и външни
пространства, в които  всеки читател ще може да се усамоти с
любимото четиво.

Библиотеката 



Имот в центъра на Бургас?

 ПРИМЕА недвижими имоти продава ексклузивно просторен
двустаен и тристаен апартамент в жилищна сграда близо до
ул."Александровска". Сградата е с асансьор и Акт 16. Предлагат
се завършени до ключ, без обзавеждане. Двустайният апартамент
се състои се от просторно антре, дневна, спалня, малка бокс
кухня, тоалетна и тераса. Тристайният има широк коридор,
просторна дневна, две спални, баня и тераса. Двата имота могат
са бъдат обединени.  Имотът е подходящ за офис,
представителство  или  козметичен салон.

Милена Моллова +359 884556605



Искате ли синьо лято?

Милена Фандъкова +359 884 556602

Подминавате Варвара, Ахтопол и пред вас се открива Синеморец. Там,
където морето посреща река Велека, образувайки красива пясъчна коса, в
близост до защитената местност Силистар. Това е вашия летен рай.
Златисти плажове, дива природа и лазурно море. Там е ваканцията от
детството, усещането за свобода и безкрайно лято. На юг, само на 300м
от плаж Бутамята е разположена средиземноморска двуетажна къща с
красив двор.
Зад високата порта ви посрещат зелени площи и басейн, където да се
разхлаждате. На широката веранда ще се насладите на вечерите с цялото
семейство.
На площ от 240кв.м са разположени четири спални, просторна всекидневна,
кухненски кът, складови помещения, бани, сауна и сутерен. Къщата
разполага и със слънчеви батерии за по-добра енергийна ефективност.
Повече за предимствата ще се убедите по време на огледа на имота,
който може да съчетаете и с разхлаждаща домашна лимонада на бар
"Кораба".



Шато Фалкон -
имението 

на Филип Плейн
Виждали сме много екстравагантни
домове за знаменитости, но този
определено е в челните редици. Признат
за лъскав дизайн на черепи, обсипани с
кристали, модният дизайнер Плейн
закупува 3,6 акра земя в Bel Air,
собственост на покойния милиардер
Хауърд Хюз, продуцент на Scarface.
Имението, което Плейн нарече Chateau
Falcon View, се очаква да бъде напълно
завършено през 2021 г. С къща за гости и
дълъг криволичещ път, очаква се
окончателното имение да струва над
200 милиона долара. 
По време на изграждането на Chateau
Falcon беше създаден акаунт в Instagram,
който показва напредъка на имението и
неговите дизайнерски характеристики,
включително: 200 вази, ръчно рисувани
тапети, отпечатани с текстове от
опера на Моцарт , тавани с леопардов
печат, тапети "приказна джунгла" , 24-
каратна златна игрална аркада, статуи
на мраморни гладиатори, стълбище,
вдъхновено от Beauty and the Beast, 
 диамантена вана и полилеи на
Сваровски.
И ако всичко това не беше достатъчно,
за да ви накара сериозно да се замислите
дали такова нещо трябва да бъде
разрешено да съществува на земната
повърхност, на въпроса дали имението
ще има басейн, Плейн отговаря, че няма
да има просто басейн, ще има частен
плажен клуб, наречен „ЛЕБЕДЪТ“. 
Повече на @chateaufalconview в Инстграм
:)



Indulge your senses.
Early bookings available at www.stanastasiahotel.com


