
 

 

 

СГРАДА АТАНЕЛ – АТРИУМ 
 

ОФИС  5Б – етаж V 

 

1. Местоположение:   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Една от най-новите сгради на бул.България, модерна и 
многофункционална, подходящо съчетание на търговска зона с магазини, 
офиси, жилищна част с апартаменти и ателиета,  и обслужващ блок с 
охрана, портиер, подземен гараж и складови площи. Всичко това на едно 
място, в озеленено дворно пространство с контрол на достъпа до 
подземните паркоместа. 

 Сградата е разположена в кв. „Манастирски ливади”, с удобна и бърза 
комуникация към центъра на столицата, като офисната част е към бул. 
България. 

 На петия етаж, напълно завършен. 

 Монолитен конструктивен скелет с преградни стени от тухлена зидария 
Wienerberger.  

 

 



 

2. Разпределение: 

 

 

 

 Асансьор за 8 лица. 

 Общо фоайе с офис 5А. 

 Секретар с изчакване, заседателна зала, два кабинета, еднопространствено 
работно помещение, кухненски бокс, WC и тераса. 

 



 

3. Офисът е изпълнен с луксозни материали и е оборудван със съвременни 
съоръжения: 

3.1.Външни 

 Фасадна система – “Reynaers” – Белгия: обков "Reynaers", остъкляване –
стъклопакет "Sunergy" цветно закалено 4мм стъкло с твърдо пиролизно 
покритие, осигуряващо едновременно соларен контрол и термоизолация. 

 Топлоизолация  - система „BAUMIT” и “TERACCO” по външни зидове. 

 Външна дограма – врати и прозорци – петкамерна PVC,профилна система 
TROCAL  с ал. капачка, GLASS WIN /залепен стъклопакет към крилото, т.е. 
невидима отвън рамка/. 

 Облицовка по външните зидове, бордове и парапети- ETALBOND. 

3.2. Вътрешни 

 светла височина 3.00м. 

 под : 

o  гранитогрес/ ламинат – кабинети, зали и работни помещения 
o  гранитогрес – кухни, коридори, бани и тоалетни 

 стени: 

o латекс – кабинети , зала, работни помещения и коридор 
o фаянс – кухня, баня и тоалетна 

 таван 

o растерен окачен таван 
o WC - окачен таван от Knauf 9 мм хидрофобен 

 WC - оборудван с мивка, смесител, санитария с вградено тоалетно казанче 
„GROE” 

3.3. Съоръжения и инсталации в сградата 

 Собствен трафопост 

 Асансьор „OTIS”  

 Газов котел – зимен отоплителен период 

 Климатизация – летен период 

 Звънчево домофонна система 

 СОТ окабеляване 

 Осветление – парково и фасадно 

 Денонощна охрана 

 Видеонаблюдение 

 Окабеляване за интернет, TV и телекомуникации 

 Бариера и светофар за гаража 



 

 

 

4. Цени 

 

описание изложение 

цена (евро) 
без ДДС 

площ (кв.м.) 
статус 

за кв.м. общо чиста тераса о/ч общо 

Офис 5Б ю/з/и - 290 000.00 187.17 - 47.33 234.50 
за 

продажба 

Офис 5Б ю/з/и - 1 400.00 187.17 - 47.33 234.50 
под 

наем 

Офис 5Б ю/з/и 1.00/мес. - 187.17 - 47.33 234.50 
такса 

обслужване 

При закупуване - бонус кухня по индивидуален проект без уреди. 

 

5. Снимки 
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