
Бүрэн цутгамал төмөр бетон каркас хийцтэй

Төвийн шугам сүлжээнд холбогдсон

Газар хөдлөлтийн 8 баллд тэсвэртэй

24 цагийн өндөр хурдны 4-н цахилгаан шаттай

Нэгдсэн харуул хамгаалалт, камертай

Гадна болон дотор нэгдсэн авто зогсоолтой

Хүүхдийн тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулсан

Европ стандартын тоноглолуудтай

Дотор заслыг эко материалуудаар хийж гүйцэтгэнэ

Интерьерийн шийдэл бүхий саруулхан өрөөтэй

Цэлгэр том цонхтой

Худалдаа үйлчилгээний төвийг дотроо төлөвлөсөн

Сургууль цэцэрлэг, автобусны буудалд ойр

Давуу талууд 

Øèíý çóóíû øèëäýã çàëóóñò çîðèóëàâ...

Төслийн байршил

Төслийн гүйцэтгэлд ашиглах европ стандартын 

тоноглолууд:

АВТО ПЛАЗА-2

ЧИНГҮҮНЖАВЫН ХӨШӨӨ

KFC

ӨРГӨӨ КИНО ТЕАТР НОМИН ИХ ДЭЛГҮҮР

МОСКВА 

ИХ ДЭЛГҮҮР

47-Р СУРГУУЛЬ

140 

APARTMENT

Борлуулалтын алба: 

88824785

Улаанбаатар хотын шинэ өнгө төрх болсон орчин үеийн 

шинэлэг шийдэл бүхий “140  APARTMENT” орон сууц нь 

цэцэрлэг сургууль, үзвэр үйлчилгээний болон бүх төрлийн 

худалдаа үйлчилгээний газруудтай ойрхон байршилтай.

“140  APARTMENT” орон сууц нь B2, B1 давхартаа 52 

автомашины нэгдсэн дулаан зогсоол, 1, 2-р давхартаа 

супермаркет, банк санхүүгийн байгууллага, брэнд 

дэлгүүрүүд, кофе шоп, фитнесс бялдаржуулах төв зэрэг 

хүний хэрэгцээг бүрэн хангахуйцаар төлөвлөгдөн, эрхэм 

таны эрүүл, тайван амьдралын тав тухтай орчин болохоор 

сүндэрлэж байна.

Төсөл хэрэгжүүлэгч: “БҮТЭЭГЧ” ХХК

Байршил: Баянгол дүүрэг, 4 хороолол, 19 хороо, 

47-р сургуулийн ард, Парадоксын урд

Давхар, айлын тоо: 16 давхар, 140 айл

Барилгын явц: 30%

Ашиглалтад орох хугацаа: 2019 оны 1-р улиралд

140 

APARTMENT

Simple solution



Монгол улс, Улаанбаатар хот 14200, Сүхбаатар дүүргийн 

8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 8/1, Сити Тауэр бизнес төв

Вэб сайт: www.buteegch.mn, И-мэйл: info@buteegch.mn

Утас: 976-75757979

2 өрөө байр /45,2 м2/

2 өрөө байр /43,78 м2/

2 өрөө байр /49,3 м2/

2 өрөө байр /48,63 м2/

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ



Монгол улс, Улаанбаатар хот 14200, Сүхбаатар дүүргийн 

8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 8/1, Сити Тауэр бизнес төв

Вэб сайт: www.buteegch.mn, И-мэйл: info@buteegch.mn

Утас: 976-75757979

А-2 өрөө байр /45,2 м2/

В-2 өрөө байр /43,78 м2/

С-2 өрөө байр /49,3 м2/

D-2 өрөө байр /48,63 м2/

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
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