Funkistalo Heinolan keskustassa,
ainutlaatuista asumista torin reunalla
Alkuvuodesta 2021 valmistuu Heinolan
keskustassa ns. Nordean talona tunnetun
funkisrakennuksen perinpohjainen saneeraus.
Työn tuloksena syntyy vuokrattavaksi 14
ainutlaatuista, täysin uutta asuinhuoneistoa
kooltaan 29 m2 – 80,5 m2.
Torin reunalla olevan jykevän talon yläkerroksissa
on rauhallista asua ja seurata keskustan elämää.
Rantapuisto on kivenheiton päässä ja Heinolan koko
palvelutarjonta on käytännössä käden ulottuvilla.
Asunnot ovat persoonallisia ja tehokkaita tilaratkaisuiltaan. Talossa on oma autohalli. Jos asuminen
pikkukaupungin keskustassa uusissa puitteissa
tuntuu hyvältä ratkaisulta, on tässä ehdottomasti
tarkemman tutustumisen arvoinen vaihtoehto.
Yhteistyössä Jyränkölän setlementin kanssa on
suunniteltu asukkaille myös palvelupaketteja
tarvittaessa hyödynnettäväksi.
Kääntöpuolella tarkempaa tietoa tarjolla olevista
asunnoista.

Hissillisen talon kaikki huoneistot ovat esteettömiä ja
huoneistokohtaisella jäähdytyksellä varustettuja.

Tutustu
tarkemmin
ja tee
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heti!
Nämä asunnot kiinnostavat. Varmista, että olet ensimmäisten
joukossa tulossa katsomaan huoneistoja, kun saneeraus on valmis.
Ilmoita yhteystietosi nyt info@kollinsaatio.fi tai puhelimitse
040 847 1077, niin kutsumme sinut esittelyyn.
Jos haluat tehdä ennakkovarauksen, sekin on mahdollista.
Ilmoitat vain tietosi meille ja kerrot mikä huoneisto olisi valintasi.
Ennakkovaraus ei sido sinua mihinkään, mutta voit varmistaa
sillä haluamasi asunnon saamisen.

Asunnot omistaa Marjatta ja Eino Kollin
säätiö, joka on sijoittanut merkittävän
osan pääomastaan kiinteistöihin.
Kiinteistönomistajana säätiö on pitkäjänteinen kehittäjä ja vuokranantajana
maltillinen, vakaita suhteita vaaliva.
Säätiön toimintaperiaatteisiin kuuluu,
että kiinteistöistä pidetään hyvää huolta.
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Kysy lisää 040 847 1077, info@kollinsaatio.fi
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