
PARUS DEVELOPMENT

КОМЕРЦІЙНІ 
ПРИМІЩЕННЯ



Вигідна інвестиція 
в комерційну власність

В житловому комплексі Парус 
Smart передбачено 680 квартир, 
відповідно, інвестуючи  у 
комерційні приміщення Парус 
Smart, Ви інвестуєте у прибуткове 
майбутнє  Вашого  бізнесу.
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Доступна локація
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Фасад першої секції виходить 
на вулицю Трускавецьку 
з паркінгом та високою 
прохідністю, що у свою 
чергу забезпечує Ваш бізнес 
клієнтами.
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Сучасна концептуальна 
архітектура задає ритм 
подіям що тут відбуваються. 
Продемонструйте своїм 
клієнтам що Ваш бізнес крокує 
в ногу з часом.

Інноваційність як бізнес 
інструмент
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Розумні планування 
комерційних приміщень в 
житловому комплексі Парус 
Smart дозволяють реалізувати 
ідеї, що конвертуються У 
прибуток.

Інноваційність як бізнес 
інструмент

Підлаштуйте простір 
під Ваш бізнес
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Клієнти чекають на Bас !

Власники житла у Парус Smart 
- активні та успішні люди, тому 
сфера торгівлі і послуг тут 
одразу забезпечена цільовою 
аудиторією.
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Висота приміщення 4.65 м.

ПЛАН
Будинок 1
Поверх 1
Секція 1

1

2

ВОДОПОСТАЧАННЯ
(передбачається можливість 
підведення водопостачання 
за згодою сторін)
  

КАНАЛІЗАЦІЯ
(передбачається можливість 
підведення точки підключення за 
згодою сторін)
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Висота приміщення 4.65 м.

ПЛАН
Будинок 1
Поверх 1
Секція 2

3

4

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
(приміщення забезпечується 
електропостачанням розрахунковою 
потужністю 0,09 кВт/кв.м.; 
електропідключення виконується від 
коридорного лічильника до щитка у 
приміщенні) 

ОПАЛЕННЯ
(підведення до приміщення точки 
підключення теплоносія від дахової 
котельні з встановленням у коридорі 
лічильника тепла)
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Висота приміщення 2.7 м.

ПЛАН
Будинок 1
Поверх 1(комерційний)
Секція 3

5

6

КОНДИЦІОНУВАННЯ
(передбачається можливість 
виділення місця під встановлення 
зовнішнього блоку)

 
ВЕНТИЛЯЦІЯ 
(передбачається можливість 
підключення до витяжної шахти)
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Висота приміщення 2.7 м.

ПЛАН
Будинок 1
Поверх 1(комерційний)
Секція 4

7

8

РОЗУМНЕ ПЛАНУВАННЯ
продумане планування дозволяє 
оптимально використовувати 
площу та отримувати максимальну 
ефективність від кожного 
квадратного метра.

ВХІД ІЗ ЗОВНІ
кожне приміщення на першому 
поверсі забезпечене окремим 
входом з вулиці.
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КОМЕРЦІЙНІ 
ПРИМІЩЕННЯ
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Житловий комплекс Парус 
Smart складається з трьох 
багатоквартирних будинків, 
багаторівневого паркінгу та 
дитячого садка.

Генплан
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Будинок 1
Поверх 1(комерційний)
Секція 4
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Вид зверху
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Парус Smart розташовується у 
Франківському районі  Львова 
поблизу важливих транспортних 
розв’язок , що дозволяє швидко 
потрапити до центру та інших 
важливих локацій міста.

Інфраструктура



КОНТАКТИ

Парус SMART
відділ продажу

+38 (097) 173 75 77

м.Львів  вул.Трускавецька
parus-smart.lviv.ua
parus.lviv.ua

parus.lviv@gmail.com

PARUS DEVELOPMENT


