


Магнолия
Магнолиите - най-чистокръвната 
аристокрация в света на храстите и 
дърветата. Претърпели са малко промени 
през хилядолетията, защото са създадени 
съвършени отначало. Именно поради тази 
причина избрахме име на комплекса, 
кореспондиращо с дълговременност, 
нерушимост и изисканост като самата 
сграда.

magnoliya.bgЗеленина и свежест на прага 
между града и планината
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Магнолия
жилищен комплекс
кв.Бояна



Концепция
Магнолия е един съвременен 
архитектурен ансамбъл, с богата 
паркова среда и добре организирана 
инфраструктура.  Многоетажната 
жилищна сграда е разделена на три 
нива с два входа. В нея има общо 27 
апартамента, сред които двустайни, 
тристайни, четиристайни и многостайни, 
с квадратури от 90 до 420 кв.м.
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Кът на спокойствието със
съвършена геометрия



Името на комплекса е израз на 
концепцията за устойчивост и 
съвършенство. Тя е вплетена в проекта още 
от неговия зародиш и реализирана 
посредством изпълнението, дори и в най-
малкия детайл. Защото магнолията е едно 
от най-древните растения в света и е 
останало непроменено в продължение на 
векове, тъй като е съвършено още от своето 
създаване.
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6 етажа, 27 апартамента, 
42 паркоместа



Стандартно апартаментите се 
издават със степен на завършеност 
по БДС (български държавен 
стандарт). Осигуряваме опция за 
изпълнение на апартаментите „до 
ключ“. Възможно е осигуряване и на 
консултации със студио за 
интериорен дизайн.

Свободa
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Изпълнение с 

естествени  материали



Детски кът
Площадка за игри и 

забавления на най-малките 
обитатели и гости на 

комплеса.

Качество на изпълнение
Първокласни материали, 

луксозно завършени общи 
части, шумоизолация, 

хибридна хидропомпа във 
всеки апартамент.

Локация
Разположение в кв.Бояна, 

осигуряващо спокойствие и 
директна комуникация с 
главни пътни артерии.

Перфектен дизайн
Апартаменти с изчистени, 

правилни форми и благоприятно 
разпределение и изложение.

Вътрешен двор
Функционално проектиран 
вътрешен двор с кътове за 

рекреация и релакс.

100% чистота
Почистване, сметоизвозване 

и поддръжка на общите 
части.



Комплексът разполага с организирано почистване, 
сметоизвозване и техническа поддръжка на общите 

части. Осигурени са грижите и напояването на 
зелените площи, за да запазят красивия си вид и да 

продължат да се развиват и даряват радост за своите 
обитатели.

Поддръжка
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Безупречното качество на комплекса е 
осигурено от много внимателен подбор 
на материалите, с които са изпълнени 
както конструкцията и фундамента на 

сградата, така и всички системи, 
екстериорни елементи и общи части.
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Апартаментите в комплекса са 
завършени по БДС. Това означава, че 

жилищата се издават със стени и тавани 
на гипсова шпакловка, подова замазка и 
с монтирани входни, блиндирани врати. 
Паркингът и паркоместата в комплекса 

са изпълнени с настилка от шлайфан 
бетон и разграфени.
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Разработката предлага сграда с 
висококачествен дизайн и 

функционалност, ситуирана в среда с 
богата зеленина, удобни 

комуникации и комфорт на 
обитаване.

Луксозни блиндирани входни 
врати на всяко жилище



Просторни многостайни апартаменти



Конструкцията на комплекс Магнолия е монолитна, 
стоманобетонова, скелетно – безгредова. Отличава 
се с наличието на стоманобетонови шайби, чиито 

функционално предназначение е да поемат 
хоризонтални сили при наличие на земетръс. 
Основата на сградата е фундаментна плоча.

Конструкция
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Всички фасадни елементи на сградите в 
комплекса са проектирани съобразно 

сеизмичните условия на района. Цялата фасада 
осигурява определени нива на шумоизолация, 
които са изследвани с лабораторни тестове и 

гарантират спокойствието на собствениците на 
жилища. Остъкляването е предвидено със 

стъклопакет за жилищата в комплекса и със 
закалено стъкло в пространствата с изисквания 

за безопасност и сигурност.

Фасади



Всички фасадни елементи на сградите в комплекса 
са проектирани съобразно сеизмичните условия на 
района. Цялата фасада осигурява определени нива 

на шумоизолация, които са изследвани с 
лабораторни тестове и гарантират спокойствието на 

собствениците на жилища. Остъкляването е 
предвидено със стъклопакет за жилищата в 

комплекса и със закалено стъкло в пространствата с 
изисквания за безопасност и сигурност.

Фасади
Локацията на комплекса съчетава 

близостта до центъра на столицата със 
спокойствието на планината. Намира се на 
приблизително час пешеходно разстояние 
от Боянския водопад. От него има бърз и 
лесен достъп до Резиденция Бояна, парк 

Витоша, Ботаническата градина, 
Националния исторически музей и други 

забележителности.

Локация
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Заплащане на 20% от стойността на 
жилището при подписване на 

предварителен договор. 
Останалите 80% се заплащат при 

издаване на акт 16 и прехвърляне на 
собствеността върху имота.

Индивидуално договаряне за 
схемата на плащане за клиенти, 

ползващи ипотечен банков кредит за 
закупуване на имота.
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гр. София 1000,
бул.“Цар

Освободител“ №6

Запазете час за оглед
+359 887 22 33 44
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