
BatTowers

w ofercie GruzjadlaCiebie.pl

https://www.GruzjadlaCiebie.pl/


BatTowers zostało stworzone w 2016 r. przez profesjonalny zespół architektów 
i budowniczych. Zaprojektowali oni i zbudowali dziesiątki wielopiętrowych 
budynków mieszkaniowych w Batumi. Oprócz BatTowers jego twórcy 
zaangażowani są w szereg innych znanych przedsięwzięć:

• NOVA-2012
• ARKITRAVI
• ARCHIHOUSE
• NEWBATGROUP
• GEOPRODUCT
 



BatTowers oferuje swoim klientom apartamenty zbudowane 
z wykorzystaniem materiałów najwyższej jakości i w pełni 
ekologicznych.



Odległość od brzegu morza - tylko 100 metrów.





Inwestycja zlokalizowana jest na Nowym Bulwarze.



• Zagospodarowanie działki z zamkniętymi miejscami parkingowymi.
• Taras do wyłącznego użytku rezydentów na parterze budynku.
• Wykończenie fasady.
• Wykończenie klatek schodowych i instalację wind.
• Okna metalowo-plastikowe z podwójnymi szybami.
• Metalowe drzwi wejściowe do apartamentu.
• Balkon wyłożony płytkami.
• Wyprowadzenie kanału wentylacyjnego.
• Ściany działowe w apartamencie (grubość 10 cm, z bloczków gazobetonowych).
• Podłogę wylewaną.
• Położoną instalację elektryczną z zainstalowanym licznikiem.
• Podłączenie kanalizacji wraz z zainstalowanym licznikiem.
• Założenie instalacji grzewczej.
• Instalację sieci gazowej z dwoma punktami dostępu.
• Przyłącze do internetu na klatce schodowej.

Sufit z płyt gipsowo-kartonowych.
• Wygładzenie ścian i sufitu.
• Wyposażenie budynku w awaryjny generator, służący do zasilania wind, pomp oraz 

oświetlenia klatek schodowych w przypadku przerw w dostawach energii 
elektrycznej.

• Zainstalowany system wideomonitoringu (kamery na parterze, na klatkach 
schodowych i na obwodzie budynku).

• Metalowe drzwi wejściowe na klatkę schodową z domofonem.
• Budynek będzie administrowany po oddaniu go do eksploatacji.

Apartamenty w BatTowers trafiają do klienta są w stanie deweloperskim, co oznacza, 
że oferta obejmuje:





29,3 m2



70,5 m2 



42,2 m2 



60,6 m2



31,6 m2 



47,1 m2 



57,2 m2 



57,2 m2  



33,2 m2



57.2 m2



57,2 m2



57,2 m2



47.9 m2





https://gruzjadlaciebie.pl/apartamenty-w-battowers/
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