
Kompletne wykończenie i wyposażenie apartamentów Bliska Residence.

Może w stylu glamour?
www.bliskaresidence.com



Apartamenty są utrzymane w stylu glamour, doskonale łącząc klasykę i nowoczesność. 
Najwyższej jakości meble hotelowe zostaną wyprodukowane wyłącznie dla Bliska Residence. 
Ogromne łóżka z opcją twin lub double o łącznej wysokości 64 cm zapewnią wygodę, 
a stylowe lampy i kinkiety dwufunkcyjne podkreślą ciepło domowe. Najwyższej jakości 
duńskie wykładziny z kolekcji „1930” cechuje wyjątkowa miękkość i trwałość.

Perfekcja luksusu
# biel, czerń, szarości, granat
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Przejdziesz się?



Planujesz pracę w apartamencie podczas podróży? Przygotowaliśmy funkcjonalne 
stanowisko do pracy. Wygodny fotel oraz smart TV zamienią twój apartament  
w mobilne biuro.

Biznesowy charakter 
# praca w podróży
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Praca online w podróży?



Wszystkie apartamenty mają wyposażoną kuchnię. Wysoki bar z miękkimi hokerami 
to wygodne miejsce na posiłek i relaks po ekscytującym dniu.

Lepiej niż w domu 
# kolacja à la carte
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Wracasz do domu?



Sypialnia deluxe 
# cisza, relaks, sen
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Na wyjątkowych gości czekają apartamenty z oddzielną sypialnią i TV. Podwójne łoże 
180 cm x 200 cm jest niezwykle wygodne. W standardzie miękkie pościele i poduszki  
z 100%  bawełny uszlachetnionej. Dla zmarzluchów dodatkowy ciepły koc.

Dobra książka, ciekawy film?



Salon deluxe 
# strefa komfortu, strefa VIP
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We wszystkich apartamentach typu superior i deluxe przewidzieliśmy część  
wypoczynkową. Wytworna kanapa z opcją do spania to odpowiedź na większą 
liczbę miłych gości w apartamencie. Stolik kawowy i delikatne akcenty  
prosto z natury zamienią twój apartament w strefę VIP.  

Czyż nie jesteś wyjątkowy?



Inspiracje z Londynu 
# klasyka, awangarda, czystość
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Po co do SPA?Do klasycznych płytek z serii kamień i marmur dodaliśmy nowoczesne designerskie 
armatury. Całość uzupełniliśmy delikatną czarną lampą i ogromnym lustrem. Na koniec 
ułożyliśmy najlepsze hotelowe kosmetyki i akcesoria.
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Funkcjonalność apartamentu typu comfort
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Otwarta przestrzeń salonu i kuchni została przedzielona barem z dostawionymi  
hokerami. Duża dwuskrzydłowa szafa pomieści wszystkie rzeczy gości. W holu dodaliśmy 
duże stylowe lustro oraz panel wieszakowy z półką na torby. Kuchnia jest kompletnie  
wyposażona w sprzęt AGD, naczynia, zastawę dla dwóch osób. Hotelowy telewizor  
z funkcją automatycznej redukcji głośności zapewni gościom spokojną noc. 

O której wstajesz?
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Apartament z oddzielną sypialnią przeznaczony jest dla 2-4 dorosłych osób.  
W sypialni zestawiliśmy dwa szerokie łóżka z funkcją rozdzielenia i łączenia – Twin 
i Double. Salon dysponuje dodatkowymi dwoma miejscami do spania na 
rozkładanej sofie. Dwa niezależne telewizory hotelowe dają pełen komfort gościom.  
Po ciężkim dniu można wygodnie usiąść w stylowym fotelu.

Przestrzeń apartamentu typu superior

Lampkę czerwonego  
cabernet sauvignon?



Zaprojektujemy. Kupimy.  
Wykończymy i wyposażymy przed uruchomieniem aparthotelu.  

Zaczynamy?
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