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списание за недвижими имоти 
и още нещо

Тук може да откриете мечтания дом!

Home sweet home



кв. Минерални бани, Бургас

Мечтаният дом 
за вас

Имотът Къщата

площ: 3694 кв.м;
басейн;
барбекю с
навес;
стъклена
оранжерия,

лозе;
две красиви 

зеленчукова и
плодна градина;

помощни
постройки;

РЗП 347 кв.м.;
обширна дневна;
зимна градина;
трапезария и кухня;
гараж и винарна;
три спални, бани ;
външна и вътрешна
изолация;
подови настилки от
естествен паркет и
гранитогрес;
Камина и
климатизация;

Милена Фандъкова +359 884 556602



Внесете есен у  дома
Есента дойде и е време да обърнем внимание на уюта и декора на дома. Ако
пролетта е сезон на дълбокото почистване, есента определено е сезонът за
обновяване и подмладяване на дома ви. Между тишината на спокойна къща, след
като децата се върнат в училище, миризмата на влажни есенни листа и бризът,
който най-накрая можете да пропуснете през прозорците, е невъзможно да не
бъдете вдъхновени да предекорирате. Потърсете меки тонове мед, цветните
палитри в короните на дърветата и добавете нюансите на червено вино. От
материите задължително включете кадифе - топло, луксозно, лесно се почиства и
добавя великолепна нотка към всеки стил и декор. Няколко стъклени фенера на
вашата маса за хранене или във вашето жилищно пространство ще направят
дома ви уютен и привлекателен. Завършек на тази хармония ще са няколко
ароматни свещи в любими нюанси. Насладете се!



ПРИМЕА недвижими имоти продава функционален двустаен офис в
сграда "Лазурен бряг". Разположен е на втори етаж с южно изложение,
много светлина и качествено завършване до ключ, с площ от
56.54кв.м. Състои се от две стаи, тераса и WC. Една чудесна
инвестиция, подходяща както за дом на вашия бизнес, така и за
отдаване под наем като апартамент за нощувки. За повече
информация се свържете с нас!.

З А  В А Ш И Я Т  Б И З Н Е С

Пламена Динкова 
+359 885 446699
www.primeabg.com

Офис в Лазурен бряг



Съвети към продавачи
Задайте си въпроса: Дали наистина искате да продавате? Уверете се,
че сте готови да се разделите със своя имот.
Не продавайте на нереално завишена цена. Това ще забави продажбата и
ще изхаби имота ви.
Проверете конкуренцията. На пазара има стотици продавачи с подобни
или дори по- добри предложения от вашето.
Придайте търговски вид на вашият имот. Премахнете всичко излишно
от него.
По време на оглед е препоръчително собственика да не присъства. Така
клиентът ще се отпусне, ще разгледа спокойно и без притеснение
имотa.
Направете справка относно актуалността на документите.
Не публикувайте обява на вашия имот в портали- така сваляте цената,
обявявайки го масово на пазара.
Изберете си да работите само с един брокер, който е професионалист в
доказана и с опит агенция за недвижими имоти.
Възложете продажбата на вашия имот ексклузивно, така ще си
спестите време, нерви и пари.

www.primeabg.com +359 884 070707



Примеа недвижими имоти предлага за
продажба невероятен мезонет с две
спални и прекрасна панорамна гледка,
разположен в близост до Морската
градина, градски транспорт, училища и
градини. Солидното строителство и
локацията са безспорни плюсове на
това жилище Апартаментът се намира
на 4-ти етаж с функционално
разпределение и  площ от 118 кв.м. са
разпределени както следва. На ниво
едно има всекидневна, от която се
влиза в кухня, баня с тоалетна и голяма
тераса, ниво две - две спални, излизащи
на голяма тераса, дрешник, още една
баня с тоалетна. Апартаментът е със
сменена дограма, остъклени тераси,
подовите настилки са паркет. Към него
има мазе и таванско помещение.
Блокът е топлофициран, а тревните
площи около него са облагородени, с
възможност за свободно паркиране. За
повече информация и организиране на
огледи, моля да се свържете с нас.

Ива Стойкова
+ 359 884 556603

Удобство 
на две нива

WWW.PRIMEABG.COM



5 идеи за  жива зелена стена 

Ето друга идея за жива стена е с табло за
аксесоари. Модерен,свежо и чудесен начин
да персонализирате таблото, както и  да
го променяте всеки път, когато
пожелаете. 

Тази филцова система  е чудесен начин да
закачите куп малки растения на стената
си без много усилия. Различните джобове
са идеални и ви позволява да смесвате и
съчетавате или да ги обновявате лесно.

Искате ли да внесете свежест и зеленина
у дома без усилена работа по създаването
на голямо пано? Използвайки телени
кошници, окачени на стената, ще
спестите време и ще може да  ги
обновявате редовно.

Ако имате късмета да имате достатъчно
светлина в кухнята си, помислете за
изящна жива стена с подправки. Един
красив фон, който е и полезен. 

И не на последно място класически саксии,
монтирани на стената са невероятно
лесен за изпълнение проект и чудесен
начин да направите жива зелена стена в
почти всяка стая на вашата къща.



ИВА СТОЙКОВА + 359 884 556603

за вашето голямо семейство

ПРИМЕА недвижими имоти предлага многостаен апартамент в супер
център на гр. Бургас. Намира се в сграда с Акт 16, в близост до
Природо-математическата гимназия, на тиха улица. Апартаментът е
разположен на четвърти жилищен етаж, с площ от 163 кв.м. Състои
се от просторна всекидневна с кухненска част, три спални, две бани с
тоалетни и две големи тераси. С външна и вътрешна допълнителна
изолация. Две големи тераси, прилежащо избено помещение.
Отличен имот както за инвестиция и отдаване под наем, така и за
живеене!
За повече информация и организиране на огледи, моля свържете се с
нас.

Апартамент
 с  три  спални



Инвестицията в недвижим имот е най-сигурният начин
човек да защити спестените си средства. Този
дълготраен актив ще устои на всяка криза. Представяме
ви новострояща се сграда в к-с Славейков с разнообразие
от видове жилища, функционално разпределение, простор
и комфорт за бъдещите собственици. Сега е моментът
да се възползвате от отлични цени и гъвкави схеми за
плащане. 
Детайлна информация ще получите на �+ 359 884 070707

Истинска стойност 
в променящ се свят

www.primeabg.com



Your Dream Home Is Out There!
www.primeabg.com


