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Нашата мисия:
Бъдещето е в новите домове, 
а ние сме вашият доверен 
партньор по пътя към един 
по-модерен и съвременен 
начин на живот.   



80 ТИНТЯВА
Новият адрес на успеха

Стилен и елегантен жилищен комплекс, 
вдъхновен от динамиката на града, но
носещ усещане за релакс и спокойствие. 
Уникална комбинация от космополитен
начин на живот, отлично местоположение, 
висок клас на строителство и технологии, 
които ще ви накарат да припознаете своя
нов дом. Проектът предлага всички
съвременни удобства, отговарящи на
модерния и забързан пулс на деня –
апартаменти с една, две или три спални, 
топ локация и прекрасни гледки към града, 
планината и парковете. 80 ТИНТЯВА -
проектиран, за да осигури максимален
комфорт.



За модерните, защото 
визията има значение

218 обекта в богата на удобства сграда, с изглед 
към града, планината и парковете. Елегантна 
визия с впечатляващи фасадни решения от 
стъкло и естествен камък.

600 м. от метро Панорамни гледкиБлизост до 2 парка

На 1.8 км от 
Sofia Tech Park

Подземни паркоместа Район с търговски 
обекти



Комплексът е разположен в един 
от най-желаните и престижни 
райони в София – Изгрев. 
Локацията се отличава с 
модерна, стилна, нова и 
съвременна градска среда, с 
богата транспортна и социална 
инфраструктура, сред посолства, 
дипломатически и културни 
представителства. В близост до 
сградата има паркова среда и 
спортни съоръжения, автогара, 
търговски обекти, заведения и 
банкови клонове. 

80 ТИНТЯВА - трепти с 
пулса на града





КОМПЛЕКСЪТ
Основополагащата концепция на 80 ТИНТЯВА е дизайнът 
да следва функцията. Състоящ се от две стилни сгради от 
17 етажа и две по-ниски архитектурни тела, в които са 
разположени офиси и търговски помещения. Комплексът 
се вписва в пейзажа на града и в същото време 
демонстрира индивидуалност. Използването на 
естествен камък определя силуета на 80 ТИНТЯВА като 
устойчив и непретенциозен във времето. 

Усещането за елегантност е подчертано и от останалите 
външни елементи - стъкло и детайлни, ръчно изработени 
акценти, окачена каменна фасада, пречупваща 
стереотипите за сива градска действителност. Още с 
влизането в сградата се усеща цялостната концепция на 
проекта. Фоайетата придават пространство и въздух,
нетипични за сградите в столицата. Настилки от естествен 
камък, ламперии, тавани Barrisol и ръчно изработени 
мебели разкриват собствен стил и екстравагантност. 



80 ТИНТЯВА предлага богата гама от
бутикови апартаменти с една, две или
три спални. Жилищата са с правилни
ортогонални форми, просторни са, а 
благодарение на панорамните
прозорци, границата между екстериор
и интериор се слива, което създава и 
подчертава индивидуалния характер
на проекта. Разпределенията на
апартаментите гарантират
максимално усвояване на
пространството и комфорт за
обитателите.

АПАРТАМЕНТИТЕ
Стил и непреходност



В 80 ТИНТЯВА са отразени ценностите и търсенията на 
модерния градски човек, като са съчетани премиум 
качество и панорамни гледки, създаващи връзка със 
заобикалящата среда. Тук се срещат богатата история на 
този столичен район и погледа към бъдещето, които 
създават перфектна симбиоза и превръщат комплекса 
във вашия нов мечтан дом.



218 необзаведени апартамента в 
Изгрев, София

1 - 3 
спални

В строеж / 
Under 

construction

от 65 до 297 
кв.м

Паркинг / 
Parking





ПРЕДИМСТВА

Комуникативно местоположение

Затворен комплекс със стилна архитектура

Представително фоайе

Фитнес, заведения, химическо чистене, 
аптека

Елегантна визия на  общите части

Панорамни гледки

Многообразие от разпределения, изложения 
и етажност

Подземни паркоместа
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"Домовете, също както и 
хората, имат душа и лице, в 
които се отразява тяхната 
вътрешна същност."
Александър Дюма
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