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V največje zadovoljstvo nam bo, če se
bo med vami in izbranim stanovanjem
v trenutku razvila usodna privlačnost in
ga boste imenovali dom.

Dobrodošli
v Kranjski
iskrici
Kranjska iskrica je stanovanjska soseska, ki jo
snujemo za vas in vaše družine. Zamislili smo
si jo kot splet različnih stavb, da vam bodo
nudile kakovostno in sodobno bivalno okolje,
hkrati pa bodo tudi vaš dom, ki vam bo dajal
prijeten občutek domačnosti in miru.
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Kranj je eno najbolj očarljivihmest v Sloveniji, v katerem se
imenitno prepletata pristen alpski duh in mestni šarm.
Mesto krasijo meščanske hiše, čudovito oblikovane ulice,
dvorci, cerkve in hiše z arhitekturno bogato okrašenimi
pročelji ter dvorišči. Kranj domuje v objemu dveh rek,
Kokre in Save, njegov pogled pa seže vse do slovenskih
Alp. S svojo strateško lego, bogato zgodovino ter izjemno
kulturno dediščino je z eno besedo, srce Gorenjske.

Kranj,
srce Gorenjske
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Za vse vas, ki imate življenje radi pri roki imamo dobre
novice: le 30 minut vožnje ste oddaljeni od sprehoda po
Plečnikovi Ljubljani, v 20 minutah se lahko posladkate s
kremnimi rezinami na Bledu, skočite na smuko, ali večerno
sankanje na bližnji Krvavec ali pa poletite iz letališča
Ljubljana v kakšno izmed evropskih prestolnic.
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Kranjska
iskrica
Kranjska iskrica je nova urbana stanovanjska
soseska v mestu Kranj, ki ponuja kakovosten in
miren način bivanja, hkrati pa zagotavlja tudi
možnosti za dinamičen odziv, ki ga od vseh nas
pričakujejo trendi in vsakdanji izzivi.

263
stanovanj

387
PM garaža

PM
obiskovalci

29
atrijskih stanovanj
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1
trgovina

Etaže
K+P+4+M

V svoji bližnji okolici vam ponuja
obilico možnosti za sprehode, tek,
posedanje ob dobri kavi v bližnjih
kavarniških kotičkih ter nakupe v
mnogih okoliških trgovinah. Sprehod
z vašim otrokom do vrtca, ali šole, je
le dodaten prestiž, ki ga boste
deležni stanovalci Kranjske iskrice.
Če pa ste tiste vrste, da brez
mestnega vrveža ne zdržite, skočite
do središča mesta in se prepustite
atmosferi kulture, kulinarike, zabave v
le nekaj minutah hoda od vašega
novega doma.
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Celotno sosesko sestavlja deset večstanovanjskih objektov, trgovina, poslovni prostori
in podzemna garaža. V stanovanjskem delu bo v I. fazi na voljo 263 stanovanj in 387
parkirnih mest v garaži. Med stanovanjskimi objekti v notranjosti naselja se preliva javni
prostor v zelenju, poln intimnih kotičkov, prostorov za varno igro otrok, prostorov za
srečevanje in na obrobju tudi prostorov za športne dejavnosti.

Na voljo bodo polnilnice za
električna vozila, parkirišča za
obiskovalce in za uporabnike
trgovine.
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Sodobna
stanovanja
Na vse vas, ki sledite toku časa in prisegate na dobre
stvari v življenju, čakajo nadvse lepa, svetla, kakovostna
in funkcionalno zasnovana stanovanja, različnih velikosti
od 31,50 m² do 104,60 m², z odprtimi pogledi na kuliso
gorskih grebenovi in s čudovitimi pogledi na okoliško
naravo bodisi z lastnega atrija, balkona, ali lože. Varčni
energetski sistemi, talno ogrevanje v bivalnih prostorih,
predpriprava za hlajenje, kakovostne talne in stenske
obloge, protivlomna vrata, velike okenske površine s
screen rolo senčili bodo vašemu domu zagotovili visok
standard, vam pa brezskrbno udobje.
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Za vse, ki radi živite aktivno, smo poskrbeli,
da boste lahko svoje stvari shranjevali v
lastnih shrambah in skupnih kolesarnicah.
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Pametne inštalacije za
boljšo kakovost bivanja



Da bo vaš dom eno z vami in da ga boste
upravljali, kot da je del vas, preprosto, z užitkom
ter učinkovito in se pri tem zabavali ob stiskanju
telefona z udobnega kavča ali kar iz pisarne, smo
za vas pripravili tudi dodatno ponudbo sistema
pametnega doma, ki bo vaše bivalno okolje
nadgradilo na novo raven pametnega življenja.

Sistem za pametni dom omogoča samodejno
upravljanje razsvetljave, screen senčil, ogrevanja,
hlajenja in uporabnikom zagotavlja povečanje
udobja ter varnosti, nižjo porabo energije in
upravljanje na daljavo preko pametnih telefonov,
tablic inosebnih računalnikov.
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Zgodbe pišemo
skupaj
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Odkar obstaja naš svet, ljudje ustvarjamo
zgodbe. Naše zgodbe so zgodbe nepremičnin
in vaših življenj. S spremljanjem trendnov,
stalnim razvojem in predvsem našo strastjo,
spreminjamo svet nepremičnin. Radi imamo
to kar počnemo. Zato vsi, ki soustvarjamo ta
projekt, sledimo cilju, da bo soseska Kranjska
iskrica s svojim standardom sveže bivanjske
kulture, svežo arhitekturno zasnovo, odprtimi
razgledi ter razgibano ponudbo kakovostnih
stanovanj, prižgala iskro tudi v vaših očeh. To
so naše zaveze. Vendar brez vas, dragi kupci,
ni dobrih zgodb. Želimo si, da bi bili še naprej
naši sopotniki in da bi naše skupne zgodbe v
najlepšem zaznamovale vas in nas.
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Emeco nepremičnine d. o. o.
Savska loka 4, 4000 Kranj

E prodaja@kranjska-iskrica.si
W www.kranjska-iskrica.si

Besedilo in slike so informativne ter simbolične narave. Notranje pohištvo v stanovanju ni predmet prodaje in je namenjeno lažji prostorski predstavi.


