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Тук може да откриете мечтания дом!



За информация и оглед: +359 884 070707 

Домът на модерния градски човек
 

Примеа недвижими имоти предлага за продажба апартаменти пред завършване в к-
с Славейков. Модерна и съвременна сграда със зелени площи и комуникативна
локация, в близост до училище, детска градина, спортни площадки, както и до
голяма част от големите търговски центрове. Разнообразие от двустайни и
тристайни апартаменти с отлични разпределения, на атрактивни цени и с
предлагани различни схеми на разплащане, без комисионна от купувач.



Характерният стил за крайните части на
северна Европа се изразява с цветовете
от черно-бялата монохромна гама, като
често изпъква акцент от светло синьо. В
атмосферата винаги преобладава бяло,
което перфектно улавя северната
светлина, създава простор и усещане за
чистота и ред.
Светлите вариации на дървото смело се
използват в декорирането на пода,
стените и тавана. Не само че създава
усещане за уют и топлина, но ни
напомня и за релаксираща сауна,
присъща за финландския лайфстайл.
Заоблени и прости форми в комбинация
с минималистичен дизайн  изразяват
основния стил на мебелировката и
архитектурата в помещението. В
допълнение – дървени масички и
столчета с преметнато през облегалката
вълнено одеяло допълнително
разчупват интериора.
Светлият интериор привлича слънчевите
лъчи през деня, а вечер осветителни
тела с овални форми или стилни крушки
озаряват помещението. Свещите и
камината са неизменна част от
светлинната атмосфера, омагьосвайки
със  скандинавски чар.
Въпреки черно-бялата монохромна
цветова гама и обрания интериор,
истинският скандинавски стил създава
чувство за обитаемост и живот. Върху
иначе изчистените мебели се забелязват
четива, купи с плодове, свежи цветя, а
на стените почти винаги присъстват
произведения на изкуството, добавящи
щипка ексцентричност и цвят.

Скандинавските интериори добиват все
повече популярност, затова очертахме
основните акценти за скандинавско
излъчване и уют у дома.

Уют по скандинавски



За детайли: + 359 884 556602

ПРИМЕА недвижими имоти продава многостаен
апартамент с панорамна гледка към морето в кв.
Сарафово, Бургас. Апартаментът е просторен и светъл,
разположен на целия пети етаж. Състои се от входно
антре, просторна всекидневна с трапезария и кухненски
бокс, три спални, три бани и мокро помещение. От всички
стаи се излиза на тераса, на която има обособено място за
отдих. Жилището се продава обзаведено, с модерни
съвременни мебели. Към цената е включен и гараж.
Плажът се намира на 300м от сградата.

Сарафово - спокойствие 
близо до града.



Първото впечатление е важно - Ако продавате къща погрижете се за
екстериора. Погледнете как изглежда фасадата на къщата, оградата, дворът.
Същите правила важат и при продажбата на апартамент – почистете
прозорците и площадката пред входната врата. Обърнете внимание на
стълбището, а ако сте на по–горен етаж и на асансьора.
Изхвърлете ненужните вещи - Не предлагайте на потенциалните купувачи
жилище претъпкано с вещи. Дайте им възможност да добият ясна представа
за размерите на всяко помещение. Претрупаните стаи изглеждат малки, тесни
и неприветливи. Организирайте пространството така, че да има достатъчно
място за свободно движение из жилището.
Почистете навсякъде - Дори и да не ви се вярва чистотата е особено важна
при огледа на един имот. Без значение, че новите собственици вероятно ще го
ремонтират, чисти, спретнати и светли жилища се продават по–лесно. Ако
някъде в дома ви има мухъл, добре е да го отстраните. Същото важи и за
следите от течове, само внимавайте ремонтните дейности да не са съвсем
пресни и това да става ясно на пръв поглед, тъй като създава усещане за
несигурност у купувачите и мисълта, че има какво да прикривате.

За да получите възможно най–добра цена, както и да си гарантирате бърза и
лесна продажба, добре е да обърнете внимание на няколко фактора, които правят
впечатление на потенциалните купувачи.
Независимо дали го осъзнавате или не, вие малко или много сте привързани към
дома си и ви е трудно да погледнете на него с безпристрастен поглед. Поставете
се на мястото на купувачите, вгледайте се в детайлите и помислете какво би ви
привлякло или отблъснало в жилището.
Ето няколко стъпки, които е добре да следвате:

Решили сте: ще продавате жилището си!



Антрето - Коридорът е първото място, което купувачите виждат, той може да ги
привлече или отблъсне още в самото начало. Осигурете достатъчно осветление,
премахнете ненужните вещи и не оставяйте разхвърляни обувки. 
Всекидневната - Премахнете от етажерките и рафтовете личните си вещи.
Постарайте се помещението да има неутрален вид. Изхвърлете всичко излишно за
да създадете усещане за пространство и въздух.
Спалнята и детската стая - Тук отново с пълна сила важат правилата за чистота и
простор. Не оставяйте открити лични вещи като халат, чехли, снимки.
Кухнята - Почистете плота, масата, мивката и уредите. Никак не е приятно по време
на оглед в кухнята да има оставени мръсни чинии, трохи или пък отпечатъци от
пръсти по хладилника.
Банята - Почистете старателно банята и се погрижете да е суха и свежа за огледа. 
Миризмите - Неприятните миризми на застояло, мухъл, цигари, както и всякакви
натрапчиви аромати могат сериозно да отблъснат потенциалните купувачи. Дори и
да ви се струва странно това действа на подсъзнателно ниво и разваля общото
впечатление от жилището. 
Прозорците - Най – добре ги оставете открити без щори или пердета. Слънчевите
помещения изглеждат приветливи и уютни за повечето хора. Вие също бихте искали
да знаете каква е гледката от бъдещия ви дом, нали?
Създайте удобство - Ако продавате имотa, докато е още обитаем и имате килими,
най – добре ги махнете. Повечето хора биха се чувствали неудобно да стъпват
върху тях, идвайки отвън. Ако имате домашен любимец нека излезе на разходка с
някой съсед или свободен член от семейството докато трае огледа.  Постарайте се
по време на огледа да не е цялото семейство вкъщи. Всички тези неща карат
купувачът да има усещане, че пречи и създава неудобство и ще иска да си тръгне
бързо, което би му попречило да оцени достойнствата на имотa.



Да притежаваш имот в идеален център е преимущество! 
Инвестицията в такова жилище е повече от привлекателна, тъй като цените на този
тип имоти са много по-устойчиви на пазарни промени.
Примеа недвижими имоти представя прекрасен светъл апартамент, завършен на
тапа. Разположен e в стилна и съвременна сграда, с висококачествено строителство
и луксозни общи части. Апартаментът се състои от всекидневна с кухня, спалня, баня
с WC и още едно помещение, което може да се използва като кабинет или малка
спалня. Две изложения с две тераси.
Не отлагайте своя оглед, обадете се сега !

Примеа недвижими имоти +359 884 070707

Изб ери  по-добрия имот!



Изработете си хартиени къщи за декорация или за игра с малчуганите.
На първата снимка ще откриете шаблон с размери, които да разпечатате или да
нарисувате на хартия по избор. Може да направите покривната част по-дълга и след
това да отрежете част от нея. 
Когато приключите с рисуването на къщата си, изрежете я и сгънете по всички линии.
Залепете подгънатите части и сте готови!

Хартиени къщи



Ключовите думи на тази страхотна оферта са пространство и локация. 
Ако вашето семейство търси точно това, разгледайте този многостаен апартамент
в новострояща се сграда, близо до Морската градина. Апартаментът се състои от 
 всекидневна с кухня, три спални, баня и две тераси. Функционално
разпределение, качествено строителство и модерна визия - само за нашите
клиенти на отлична цена без комисионна!
Обадете се сега 0884 556602 и Милена Фандъкова ще ви разкаже повече
предимства!

За информация и оглед: +359 884 556602 

Най-предпочитаният квартал в Бургас



Пролетта е копнеж за живот. Възражда
се не само природата, но и човекът.
Започва да крои нови планове, да
вярва, че ако е имало нещо лошо през
зимата, то ще се стопи от пролетните
слънчеви лъчи.
Кокичетата са символ на човешката
надежда. Това малко, нежно цвете
понякога ни дарява с повече оптимизъм
отколкото сами можем да си вдъхнем.
Вижте децата колко се радват, колко
обичат да го рисуват. Не е случайно.
Ето няколко факта за кокичето, които не
са толкова известни:
• Има 20 вида диви кокичета и над 2000
култивирани с минимални разлики
между тях, а научното име Gallanthus
означава ”млечно цвете”.
• Растението съдържа специални
незамръзващи вещества, които са и
причината то да се показва още през
зимата.
• Бялата камбанка се отваря  при
температури над  10 градуса   ако
температурите паднат отново се
затваря.
• От цветето се прави лекарство за
лечение на Алцхаймер и други
заболявания.
• Въпреки че, кокичета има във всеки
двор, те са застрашени  от изчезване в
естествените си местообитания .
• Знаете ли, че  има хора наречени
Галантофили? Това са запалени
колекционери на кокичета и техните
луковици.

 

Пролетта идва!



Може ли курс по йога да ни направи по-добри,
по-щастливи и по-мъдри?
Според точния превод от санскрит думата
„йога” означава „свързвам се в единието на
тялото, ума и духа.”
Каним ви да споделите с нас това
необикновено изживяване с един истински
човек, отдал себе си в помощ на другите.
Пракаш е сред най-известните и утвърдени
йога инструктори в България. Привлечен от
тайнствата на древното учение, той
постепенно го превръща в свое призвание и
начин на живот. В свое интервю той споделя:
„Йогата е... Начин на живот. Йогата е вътре в
самия живот - този, който ти се случва. Трябва
да имаш вяра в самия живот, за да си йога.
Йогата е осъзнаване на днешния ден, усещане
вътре в себе си, че живееш. Тя отваря
пространства вътре в теб и освобождава твоя
свят.”
По време на събитието с Пракаш ще се
практикува йога Асани, Пранаяма и Ащанга
йога – динамична практика, включваща в себе
си последователност от пози, свързани
помежду си с комплекси от движения, съчетани
с дихателни техники и концентрация на
вниманието в определени точки.
Хотелът: Света Анастасия е елегантен,
бутиков хотел, разположен в живописния парк
Росенец, само на 20 минути от град Бургас.
Построен на скала над морето, в хармония с
природата, заобиколен от вековни дървета, с
гледка към безкрайното синьо и уединен плаж
в залива на спокойствието. Всяка стая е
уникална, с различен дизайн и усещане.
Поглези се. Отпусни се. Съзерцавай. Това е
време само за теб и за срещата с теб! Забави
потока от мисли. Забрави ежедневните грижи и
забързания ритъм. Осигури почивка на тялото
и душата си. Поглези сетивата си. За това
мечтаеш и това търсиш! 
Дати на събитието: 30.06 - 03.07.2021
За повече информация и детайли: 
www.stanastasiahotel.com +359 885 858523

 

С Пракаш тук и сега


