
 

 

Жилищна сграда „Владислав“ – 

Влез в дома си усмихнат! 

 

 

 

Вдъхновени от идеята да предоставят функционално и удобно 

разпределени апартаменти, които да Ви осигурят автентичен собствен свят и да 

Ви потопят в уюта на мечтаното жилище, компания за недвижими имоти „Купи в 

България“  и строителна компания „Констурмакс“ презентират най-новия си 

проект – Жилищна сграда „Владислав“, която носи името на полския крал 

Владислав III Варненчик, загинал в битката при Варна през 1444 година. 



 

Предимствата, които впечатляват са: 

Функционално и удобно разпределени апартаменти с големи 

остъклявания 

Апартаментите в жилищна сграда „Владислав“ разполагат с разнообразна 

площ и разпределение. Създадени са така, че да отговарят на различни търсения 

и вкусове. Простор, светлина и широки панорами успяват да Ви заредят с нужната 

дневна доза добро настроение.  

Безкомпромисна прецизност 

Създадохме съвременна концепция за Вашия нов дом – той е 

функционален, комфортен, светъл и Ви осигурява автентичен собствен свят, 

който Ви потапя в уюта на мечтаното жилище. 

Непреходната стойност на дома 

„Домът е там, където е сърцето“. Ние от компания за недвижими имоти 

„Купи в България“ и строителна компания „Конструмакс“ стриктно следваме 

това. Качествено проектираният и построен дом улеснява ежедневието Ви и Ви 

осигурява спокоен, пълноценен и щастлив живот. 

Сред множеството предимства, които правят жилищна сграда „Владислав“ 

предпочитана най-значимите са:  

 Възможност за преустройство по време на строителство;  

 Изгражда се на голяма отворена площ;  

 Строителство от доказан строител с безупречна репутация – 

„Конструмакс“; 

 Изгодни пакети за довършителни дейности;  

 Район съчетаващ спокойствие, чистота и удобства на крачка разстояние;  

 Съвремен дизайн, съчетан с качествена среда за живот;  

 Атрактивни цени и схема на плащане.  



 

Апартаментите в жилищна сграда „Владислав“ 

Всеки прозорлив клиент ще се насочи към жилищна сграда „Владислав“, 

защото в нея ще намери превъзходен дом и то за атрактивен бюджет.  

Концепцията е реализирана чрез стъпаловидна жилищна сграда, 

включваща общо 126 апартамента, от които 1-стайни, 2-стайни и 3-стайни 

апартаменти, разпределени в 3 самостоятелни  входа, с площи между 27 и 87 м2, 

като разположението им е подбрано така, че да бъдат максимално слънчеви. 

Помещенията са с нормални размери, геометрично правилни очертания, лесни за 

обзавеждане и оптимално оползотворяващи интериорното пространство.  

Подземни и партерни паркоместа и гаражи решават паркирането и носят 

удобството и максималния комфорт да защитите автомобила си от външи 

въздействия. В подземния гараж с предвидени 69 бр. места за паркиране. На 

партерно ниво са разположени три търговски помещения, 30 гаража и 35 наземни 

паркоместа.  

Със забележимите и всеобхватни практики на строителна компания 

„Конструмакс“, жилищна сграда „Владислав“ ще демонстрира колко комфортно 

и радостно може да се живее!   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Завършеност на апартаментите 

Апартаментите ще са завършени по БДС, както следва: 

• с машинноположена гипсова мазилка по стени и тавани; 

• с машинноположена гипсова мазилка по стени и тавани в мокрите 

помещения; 

• нивелирана циментова замазка по подовете; 

• петкамерна ПВЦ дограма; 

• входна блиндирана врата от най-високо качество; 

• балконите ще бъдат с мразоустойчив гранитогрес и парапети; 

• Ел. инсталация: изградена до фасунги, с монтирани ключове и контакти; 

• ВиК инсталация: на тапа; 

• Комуникации: монтирана домофонна система на входа на сградата, 

окабеляване за IP телевизия, телефон и интернет до всяка стая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Локация 

Локацията е сред характеристиките открояващи жилищна сграда 

„Владислав“ като неповторима жизнена среда сред богата и красива околност. В 

светлината и простора до кръстовището на бул „Трети Март“ и бул „Константин 

и Фружин“, и в обозрима близост до супермаркет „Кауфланд“ и до веригата 

„Jumbo“.  

 

 

 

 

 

Жилищна сграда „Владислав“ носи подписа на строителна компания 

"Конструмакс". Компанията е позната с изграждането на емблематични сгради за 

града, част от които отличени с награди за архитектура и строителство. 

"Конструмакс" е на пазара в последните 14 години и реализира редица собствени 

обекти с обща разгърната застроена площ от над 95 000 кв.м.  

 


