
INWESTOR  
Leosepte sp. z o.o.  
Saska Kępa sp. k

KONTAKT   
tel.: +48 22 505 99 39 
e-mail: info@berezynska46.pl

Apartament 7
POZIOM 2

pow. apartamentu 120,50 m2

pow. tarasu 35,12 m2

liczba pokoi 2 

1. przedsionek 2,53 m2

2. sypialnia 10,75 m2

3. łazienka 3,63 m2

4.  salon + aneks  
kuchenny 103,59 m2

–  ścianki działowe nadające się do demontażu
– powierzchnie liczone wg normy PN-ISO 9836;1997
– powierzchnie mogą ulec zmianie
– niniejszy projekt nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego
–  wyposażenie tylko w celach prezentacji – nie stanowi zobowiązania umownego www.berezynska46.pl
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INWESTOR  
Leosepte sp. z o.o.  
Saska Kępa sp. k

KONTAKT   
tel.: +48 22 505 99 39 
e-mail: info@berezynska46.pl

Apartament 7
Przykładowa aranżacja

POZIOM 2

pow. tarasu 35,12 m2

liczba pokoi wg aranżacji 4 

1. przedsionek 2,53 m2

2. hol 5,88 m2

3. kuchnia 9,95 m2

4. salon + jadalnia 32,64 m2

5. komunikacja 9,98 m2

6. serwis 2,13 m2

7. sypialnia 14,60 m2

–  ścianki działowe nadające się do demontażu
– powierzchnie liczone wg normy PN-ISO 9836;1997
– powierzchnie mogą ulec zmianie
– niniejszy projekt nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego
–  wyposażenie tylko w celach prezentacji – nie stanowi zobowiązania umownego

8. garderoba 2,79 m2

9. łazienka 7,92 m2

10. sypialnia 13,27 m2

11. sypialnia 10,75 m2

12. łazienka 3,63 m2

13. wc 1,71 m2
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INWESTOR  
Leosepte sp. z o.o.  
Saska Kępa sp. k

KONTAKT   
tel.: +48 22 505 99 39 
e-mail: info@berezynska46.pl

Taras na dachu
Apartament 7

POZIOM 3

pow. tarasu 74,84 m2

pow. dachu zielonego 16,05 m2

–  ścianki działowe nadające się do demontażu
– powierzchnie liczone wg normy PN-ISO 9836;1997
– powierzchnie mogą ulec zmianie
– niniejszy projekt nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego
–  wyposażenie tylko w celach prezentacji – nie stanowi zobowiązania umownego www.berezynska46.pl
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