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Cі̀ Хауз 
від
Все, про що ви мріялиКонтакти: 

066 100 37 37; 096 102 37 37; 
063 106 37 37 

Адреса будівництва: 
м.Буча, пров.Олекси Тихого,3

Відділ продажу: 
м.Буча, пров.Олекси Тихого,4

Завітай на сайт: 
continent.ua

Сайт забудовника: 
strakhovskyi.ua

Continent town houses



C`House – це новий, не схожий на інші, проект від 
забудовника Strakhovskyi Group.

Поєднайте комфорт міських апартаментів із 
затишком приватного заміського будинку.

Залишайтеся мешканцем міста, і дозвольте собі 
речі, які недоступні для інших.

Ласкаво просимо 
до C`House!



Кожен із таунхаусів являє собою двоповерховий будинок із 
власним подвір`ям, земельною ділянкою, парковкою та зоною 
для відпочинку. Це розумна альтернатива великій квартирі. 

Як щодо барбекю з друзями на власному подвір`ї? Або влаштуй-
те теплий сімейний вечір на своїй терасі.

Нехай діти розважаються на безпечному закритому ігровому 
майданчику, а ви просто відпочивайте і мрійте…



Серед переваг С`House – зручне транспортне сполучення, 
яке дозволить дістатися до Києва трьома зручними шляхами.

• Варшавською трасою - 17 км
• Новою трасою через м. Ірпінь - 15 км
• Житомирською трасою через смт. Стоянка - 20 км

Проектом передбачена закрита територія з охороною, поруч 
функціонують учбові заклади, а для вечірніх променадів - є 
власна прогулянкова алея. Окрім інфраструктури міста Буча 
та Ірпеня, жителі С`House зможуть користуватися благами 
житлового компексу Сontinent, що побудований поруч та є 
візитною карткою забудовника Strakhovskyi Group.



Таунхауси С`House - це витончений та 
водночас простий дизайн на фоні 
красивого пейзажу. Звичний та елегантний 
варіант поєднання світлого та темного – 
роблять будинки стильними та яскравими. 

А велика кількість вікон наповнить таунхаус 
природним світлом та відкриє дивовижний 
краєвид.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Стіни – газоблок

Підлога – бетонна (система «теплої підлоги» 1 поверх, 2 поверх с/в)

Сходи – металевий каркас

Вікна – метало-пластиковий профіль

Дах – фальцевий

Тераса – крита

Внутрішнє оздоблення – чорнова штукатурка

Утеплення – мінеральна вата

Лічильники – на воду, світло, газ

Опалення – автономне, зі встановленим 
2-контурним котлом та радіаторами

Водопостачання – централізоване

Каналізація – централізована

Електропостачання – 2кВт


