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Përshkrimi i vilave qytetare  në Pejë



The architecture as well as the design of 
the house was created in collaboration with 
company UK ² Architektur und Design from 

Hamburg.
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Banjo: me dush dhe vaskë
Lloji i produktit: Pllakë muri 

Formati: Mozaik
Ngjyra: mështekë / Rrasa shisti    

Sipërfaqja: me shkëlqim

 
Ngjyrat e mureve në dhomat e ndjenjes

Prodhues: për shembull Farrow & Ball
Ngjyra: Great White / Dove Tale 

 
Listela e bazamentit „Profil nga Hamburgu“ 

Ngjyra: e bardhë
Materiali: MDF, që mbulon, e lyer me të bardhë

Gjatësia / Lartësia: rreth 2400 mm / 120 mm 
Trashësia: rreth 19 mm

Shtylla e stukos
Ngjyra: E bardhë 

Materiali: profil stukoje me dhëmbëza
Lartësia e profilit: rreth 15 cm

Produkti: Pllaka dyshemeje
Përmasat: rreth 50 x 50 cm
Materiali: porcelan ose qeramikë
Shtrimi: fushë shahu me listela anësore
Ngjyra: dy-ton, krem për / gri të errët

 
Lloji i produktit: Pllaka dyshemeje 
Përmasat: rreth 60 x 60 cm 
Materiali: porcelan ose qeramikë 
Ngjyra: krem / kafe 
Sipërfaqja: Dizajn me shkëlqim

  
Lloji i produktit: Pllaka dyshemeje 
Përmasat: rreth 60 x 60 cm 
Materiali: porcelan ose qeramikë
Ngjyra:  gri e mesme / gri e errët
Sipërfaqja: Dizajn jo me shkëlqim

  
Lloji i produktit: Shtroj me parket
Gjatësia: rreth 2,50 - 5,00
Gjerësia: rreth 14 - 18 cm
Trashësia: rreth 12 | 3 mm 
Materiali: Lis
Ngjyra:  kafe errët

Product: floor tile
Dimension: approx. 50 x 50 cm

Material: ceramic / porcelain
Type of laying: diagonal checkerboard frieze 

Color: two colors, Crème / Dark Grey

  
Product: floor tile

Dimension: approx. 60x 60 cm
Material: ceramic / porcelain

Color: Crème / Brown
Surface: matt design

 
Product: floor tile

Dimension: approx. 60 x 60 cm
Material: ceramic / porcelain

Color: Medium Grey / Dark Grey
Surface: matt design

 
Product: parquet

Length: approx. 2.5 m - 5.00 m
Width: approx. 14 - 18 cm

Thickness: approx. 12 | 3 mm
Material: oak

Color: Dark Brown

Dizajni i mureve | Wall design 2.0

Bathroom: shower / tub
Product type: wall tile
Format: Mosaic
Color: Birch / Slate
Surface: glossy

 
Residential area
Manufacturer: e.g. Farrow and Ball
Color: Great White / Dove Tale

 
Skirting „Hamburger Profile“
Color: white
Material: MDF, white lacquered opaque
Length / Height: approx. 2400 mm / 120 mm
Thickness: approx. 19 mm

Plaster molding
Color: white
Material: Plaster Profile
Profile height: approx.  15 cm
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1.0 Flooring | Dyshemeja



Optionally sliding door ground floor
Dining - Living

Color: white
Material: tubular chipboard

Finish: Painted
(Is not included in the standard Townhouse.)

  
Paneled doors to all rooms

Color: white
Material: tubular chipboard

Finish: Painted
Width / Height / thickness: acc. Plan /

approx. 2,150 - 2,300 mm / 40 mm

Handle: Bauhaus Style
Material: Chrome Rosette

 

Frame: Surrounding / Wood
Optional base and Chapter

solely on the ground floor
(Is not included in the standard Townhouse.)

Ndarjet prej xhami | glass-wall bars 4.0

Optionally, on the ground floor
Hall
Kitchen / Dining
(Is not included in the standard Townhouse.)
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3.0 Doors | Dyert

Optional derë rrëshqitëse në katin përdhes
Zona e ngrënies - zona e ndenjes
Ngjyra:  e bardhë
Materiali: Chipboard i perforuar
Sipërfaqja: e lyer
(Nuk është përfshirë në Townhouse standarde.)

  
Dyer në formë kasete për të gjitha dhomat
Ngjyra:  e bardhë
Materiali: Chipboard i perforuar
Sipërfaqja: e lyer
Gjerësia / Lartësia / Trashësia: sipas planimetrisë /
rreth 2.150 - 2.300 mm / 40 mm

 
Shuli i derës: i stilit Bauhaus 
Materiali: rozetë prej kromi 

 
Kornizë: Kornizë rrethepërqark e përbërë prej druri
optional bazament dhe kapitull
Vetëm në katin përdhes
(Nuk është përfshirë në Townhouse standarde.)

Optional në katin përdhesë
Koridori 

Kuzhina / Vendi i ngrënjes
(Nuk është përfshirë në Townhouse standarde.)

 



Stairs: ground floor - second floor
Sub construction: Concrete molding

Tread: Oak
according to wood flooring

Riser: lacquered wood
Handrail: lacquered wood

Balusters: inox (stainless steel)
(Is not included in the standard Townhouse.)

Mjediset sanitare | Sanitary equipment 6.0
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5.0 Stairs | Shkallët

Shkallët katit përdhes - e katit të sipërm
Konstrukti bazë: Prej betoni
Këmbët e shkallës: dru lisi
që i përshtatet dyshemesë prej druri
Sipërfaqja e shkallës: dru i lyer 
Parmaku: dru i lyer 
Shufrat e kangjellës: nga inoxi (stainless steel)
(Nuk është përfshirë në Townhouse standarde.)

Stylistic appearance of the implementation.
(Decorations are not included.)

Paraqitja stilistike i implementimit.
(Dekore nuk janë të përfshira.)



Electric facilities all rooms
Manufacturer: e.g. Gira | Esprit

Color: White

Recessed ceiling down-lights all bathrooms
Manufacturer: e.g. Delta Light |

DELTALIGHT CARREE OK S1
Lamp: G45, 1 x 50 W max. /
pivotable through a gimbal
Color: chrome / matt black

Depth: approx. 12.5 cm
Size Length / Width: approx. 90 mm / 90 mm

Pamja ballore e shtëpisë | View of the house 8.0
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7.0 Electrical Equipment | Pajisjet elektrike

Pajisjet elektrike për të gjitha dhomat
Firma prodhuese: Gira | Esprit
Ngjyra: E bardhë

Dritat e instaluara në tavan në të gjitha banjot 
Firma prodhuese: për shembull Delta Light | 
DELTALIGHT CARREE OK  S1
Poçat: G45, 1 x 50 W max. / të lëvizshme 
kardanike
Ngjyra: si krom / e zezë, jo me shkëlqim
Thellësia: 12,5 cm
Përmasat gjatësi / gjerësi: rreth 90 mm / 90 mm

In cooperation with |
Në bashkëpunim me:
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9.0 Ground floor plan | Planimetria e katit përdhes

3-storey Townhouse
Flooring ground floor 

Entrance hall: floor tile format approx. 50 x 50 cm
laid diagonally, frieze solid color - light

WC - ground floor: floor tiles size approx. 50 x 50 cm
laid diagonally, frieze, monochrome - light

Hall: floor tiles size approx. 50 x 50 cm
laid diagonally, frieze, two-color - Chessboard

Kitchen / Eating / pantry: floor tiles size about
90 x 90 cm placed orthogonally, monochrome - light

Guest bathroom: floor tiles size approx. 90 x 90 cm
orthogonally routed color - dark
including floor-level shower tray

Living: oak parquet / brown

Bedroom 1: oak parquet / brown

Housekeeping / engineering: ground coat
waterproof

3-katëshe Townhouse 
Dyshemeja e katit përdhes

Korridori i vogël pas derës së hyrjes: Pllaka 
dyshemeje me përmasat rreth 50 x 50 cm, të shtruara 

në mënyrë diagonale Listelat anësore në një 
ngjyrë të hapur

WC-ja Kati përdhes: Pllaka dyshemeje me përmasat 
rreth 50 x 50 cm, të shtruara në mënyrë diagonale. 

Listelat anësore në një ngjyrë të hapur

Koridori: Pllaka dyshemeje me përmasat rreth 50 x 50 cm, 
të shtruara në mënyrë diagonale. Listelat 

anësore me dy ngjyra - si fushë shahu

Kuzhina/Dhoma e ngrënies/Aneksi i harxheve: 
Pllaka dyshemeje me përmasat rreth 90 x 90 cm
të vendosura si katror, Njëngjyrshe, bojë të çelur

Me vendin e dushit si dyshemeja

Banjoja e miqve: Pllaka dyshemeje me përmasat 
rreth 90 x 90 cm të vendosura si katror, 

Njëngjyrshe, bojë të çelur, Me vendin e dushit 
si dyshemeja

Dhoma e ndenjes: Lisi shtroj me parket / kafe

Dhoma e gjumit 1: Lisi shtroj me parket / kafe

Ekonomia shtëpijake/teknika e shtëpisë: 
Shtresa e dyshemesë e papërshkueshme nga uji

3-storey Townhouse
Ground floor ceiling

Entrance hall: reinforced concrete plastered
Wall paint color, Plaster Profile

WC - ground floor: plasterboard - suspended ceiling
Wall paint color,

integrated ceiling downlights

Hall: reinforced concrete plastered
Wall paint color, Plaster Profile

Kitchen / Eating / Pantry: plastered reinforced concrete
Wall paint color, Plaster Profile

Guest bathroom: plasterboard - suspended ceiling
Wall paint color,

integrated ceiling downlights

Living: reinforced concrete plastered
Wall paint color, Plaster Profile

Bedroom 1: reinforced concrete plastered
Wall paint color, Plaster Profile

Housekeeping / engineering:
reinforced concrete plaster, paint wall color

3-katëshe Townhouse 
Tavanet e katit përdhes

Korridori i vogël pas derës së hyrjes: Betonarme e suvatuar 
Lyerja me bojë muri, profili i stukos me ornament

WC-ja – Kati përdhes: Panele allçie. Tavan me elemente të 
varuradhe të fiksuara
Lyerja me bojë muri
Drita me rrezatim nga poshtë

Koridori: Betonarme e suvatuar
Lyerja me bojë muri, profili i stukos me ornament

Kuzhina; Dhoma e ngrënies; Aneksi i harxheve: 
Betonarme e suvatuar
Lyerja me bojë muri, profili i stukos me ornament

Banjoja e miqve: Panele allçie, tavan me elemente të 
varura dhe të fiksuara
Lyerja me bojë muri 
Drita të integruara me rrezatim nga poshtë

Dhoma e ndenjes: Betonarme e suvatuar
Lyerja me bojë muri, profili i stukos me ornament

Dhoma e gjumit 1: Betonarme e suvatuar
Lyerja me bojë muri, profili i stukos me ornament

Ekonomi në shtëpi/ Shërbimet Ndërtimi: 
Betonarme e suvatuar, lyerja em bojë muri 

Wohnen
24,91 m²

Terrasse
12,60 m²

Schlafen 1
17,30 m²

Küche/Essen
21,77 m²

Gästebad
7,62 m²

Halle EG
16,33 m²

Haustechnik
6,18 m²

Windfang
6,92 m²

Vorräte
3,94 m²

WC
24,91 m²

Hauswirt-
schaftsraum
4,28 m²

Entrance hall

Provisions

Housekeeping
Engineering

Guest bathroom

Bedroom 1

Living

Kitchen / eating /pantry

Hall

Terrace
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3-storey Townhouse
Flooring first floor I

Gallery first floor: oak parquet / brown

Bedroom 2: oak parquet / brown

Bedroom 3: oak parquet / brown

Study: oak parquet / brown

Media room: oak parquet / brown 

Bathroom first floor: floor tiles size 90 x 90 cm
orthogonally placed, monochrome - light
including floor-level shower tray

Bathroom 2 First floor: floor tiles size 90 x 90 cm
orthogonally routed color - dark
including floor-level shower tray

3-katëshe Townhouse 
Dyshemeja e katit I

Shkallët, kati i parë: Lisi shtroj me parket / kafe
Dhoma e gjumi 2: Lisi shtroj me parket / kafe

Dhoma e gjumi 3: Lisi shtroj me parket / kafe

Dhoma e burrave: 
Lisi shtroj me parket / kafe

Dhoma e televizorit: Lisi shtroj me parket / kafe

Banjoja 1 e katit të parë: Pllaka dyshemeje me përmasat 
rreth 90 x 90 cm të vendosura si katror

                                   Njëngjyrshe, bojë të çelur
                                   Me vendin e dushit si dyshemeja

Banjoja 2 e katit të parë: Pllaka dyshemeje me përmasat 
rreth 90 x 90 cm të vendosura si katror

                                   Njëngjyrshe, bojë të errët
                                   Me vendin e dushit si dyshemeja

3-storey Townhouse
First floor I ceiling

Gallery first floor: concrete plastered
Wall paint color, Plaster Profile

Bedroom 2: reinforced concrete plastered
Wall paint color

Bedroom 3: reinforced concrete plastered
Wall paint color

Study: reinforced concrete plastered
Wall paint color

Media Room: plasterboard - suspended ceiling
Wall paint color

Bathroom first floor: plasterboard - suspended ceiling
Wall paint color

integrated ceiling downlights

Bathroom 2 first floor: plasterboard - suspended ceiling
Wall paint color

integrated ceiling downlights

3-katëshe Townhouse 
Tavanet e katit I

Shkallët, kati i parë: Betonarme e suvatuar 
Lyerja me bojë muri, profili i stukos me ornament

Dhoma e gjumi 2: Betonarme e suvatuar
Lyerja me bojë muri

Dhoma e gjumi 3: Betonarme e suvatuar
Lyerja me bojë muri

Dhoma e burrave: Betonarme e suvatuar
Lyerja me bojë muri

Dhoma e televizorit: Betonarme e suvatuar
Lyerja me bojë muri

Banjoja 1 e katit të parë: Panele allçie, tavan me elemente të 
varura dhe të fiksuara
Lyerja me bojë muri 
Drita të integruara me rrezatim nga poshtë

Banjoja 2 e katit të parë: Panele allçie, tavan me elemente të 
varura dhe të fiksuara
Lyerja me bojë muri 
Drita të integruara me rrezatim nga poshtë

Galerie OG
21,80 m²

Bibliothek
Medienzimmer
13,15 m²

Salon 
Herrenzimmer
18,79 m²

Bad OG
10,00 m²

Bad OG 2
6,53 m²

Schlafen 2
18,41 m²

Schlafen 3
24,68 m²

Study

Media room / 
library

Bathroom

Bedroom 2

Bedroom 3

Gallery

Bathroom
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3-storey Townhouse
Flooring second floor II

Gallery second floor: oak parquet / brown

Bedroom 4: oak parquet / brown

Bedroom 5: oak parquet / brown

Game room hobby: oak parquet / brown

Dressing room: oak parquet / brown 

Master bathroom: floor tiles size approx. 90 x 90 cm
orthogonally placed, monochrome - light
including floor-level shower tray

Bathroom 2 second floor: floor tiles size approx. 
90 x 90 cm, orthogonally routed color - dark
including floor-level shower tray

3-katëshe Townhouse 
Dyshemeja e katit II

Shkallët, kati i parë: Lisi shtroj me parket / kafe
Dhoma e gjumi 4: Lisi shtroj me parket / kafe

Dhoma e gjumi 5: Lisi shtroj me parket / kafe

Dhoma e lojrave për fëmijë/dhoma për hobby: 
Lisi shtroj me parket / kafe

Aneksi i veshjeve: Lisi shtroj me parket / kafe

Banjoja kryesore: Pllaka dyshemeje me përmasat 
rreth 90 x 90 cm të vendosura si katror

                                   Njëngjyrshe, bojë të çelur
                                   Me vendin e dushit si dyshemeja

Banjoja 2 e dytë e katit të dytë: Pllaka dyshemeje me 
përmasat, rreth 90 x 90 cm të vendosura si katror

                                   Njëngjyrshe, bojë të errët
                                   Me vendin e dushit si dyshemeja

3-storey Townhouse
Second floor II ceiling

Gallery second floor: concrete plastered
Wall paint color, Plaster Profile

Bedroom 4: reinforced concrete plastered
Wall paint color

Bedroom 5: reinforced concrete plastered
Wall paint color

Game room hobby: reinforced concrete plastered
Wall paint color

Dressing room: plasterboard - suspended ceiling
Wall paint color

Master bathroom: plasterboard - suspended ceiling
Wall paint color

integrated ceiling downlights

Bathroom 2 second floor: plasterboard - suspended 
ceiling, Wall paint color

integrated ceiling downlights

3-katëshe Townhouse 
Tavanet e katit II

Shkallët, kati i parë: Betonarme e suvatuar 
Lyerja me bojë muri, profili i stukos me ornament

Dhoma e gjumi 4: Betonarme e suvatuar
Lyerja me bojë muri

Dhoma e gjumi 5: Betonarme e suvatuar
Lyerja me bojë muri

Dhoma e lojrave për fëmijë/dhoma për hobby: 
Betonarme e suvatuar
Lyerja me bojë muri

Aneksi i veshjeve: Panele allçie, tavan me elemente të 
varura dhe të fiksuara
Lyerja me bojë muri

Banjoja kryesore: Panele allçie, tavan me elemente të 
varura dhe të fiksuara
Lyerja me bojë muri 
Drita të integruara me rrezatim nga poshtë

Banjoja 2 e dytë e katit të dytë: Panele allçie, tavan me 
elemente të 
varura dhe të fiksuara
Lyerja me bojë muri 
Drita të integruara me rrezatim nga poshtë

11.0 Second floor plan | Planimetria e katit II.

Spielzimmer
Hobby
18,79 m²

Ankleide
12,46 m²

Galerie OG
21,80 m²

Bad DG 2
8,45 m²

Masterbad
10,00 m²

Schlafen 5
24,68 m²

Schlafen 4
17,29 m²

Game room /
hobby

Master bathroom

Gallery

Dressing room
Bathroom

Bedroom 4

Bedroom 5
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2-storey Townhouse
Ground floor ceiling

Entrance hall: reinforced concrete plastered
Wall paint color, Plaster Profile

WC - ground floor: plasterboard - suspended ceiling
Wall paint color,

integrated ceiling downlights

Hall: reinforced concrete plastered
Wall paint color, Plaster Profile

Kitchen / Eating / Pantry: plastered reinforced concrete
Wall paint color, Plaster Profile

Guest bathroom: plasterboard - suspended ceiling
Wall paint color,

integrated ceiling downlights

Living: reinforced concrete plastered
Wall paint color, Plaster Profile

Bedroom 1: reinforced concrete plastered
Wall paint color, Plaster Profile

Housekeeping / engineering:
reinforced concrete plaster, paint wall color

2-katëshe Townhouse 
Tavanet e katit përdhes

Korridori i vogël pas derës së hyrjes: Betonarme e 
suvatuar Lyerja me bojë muri, profili i stukos me 
ornament

WC-ja – Kati përdhes: Panele allçie. Tavan me elemente 
të varuradhe të fiksuara 
Lyerja me bojë muri
Drita me rrezatim nga poshtë

Koridori: Betonarme e suvatuar
Lyerja me bojë muri, profili i stukos me ornament

Kuzhina; Dhoma e ngrënies; Aneksi i harxheve:
Betonarme e suvatuar
Lyerja me bojë muri, profili i stukos me ornament

Banjoja e miqve: Panele allçie, tavan me elemente 
të varura dhe të fiksuara
Lyerja me bojë muri
Drita të integruara me rrezatim nga poshtë

Dhoma e ndenjes: Betonarme e suvatuar
Lyerja me bojë muri, profili i stukos me ornament

Dhoma e gjumit 1: Betonarme e suvatuar
Lyerja me bojë muri, profili i stukos me ornament

Ekonomi në shtëpi/ Shërbimet Ndërtimi:
Betonarme e suvatuar, lyerja em bojë muri

12.0 Ground floor plan | Planimetria e katit përdhes
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2-storey Townhouse
Flooring ground floor

Entrance hall: floor tile format approx. 50 x 50 cm
laid diagonally, frieze solid color - light

WC - ground floor: floor tiles size approx. 50 x 50 cm
laid diagonally, frieze, monochrome - light

Hall: floor tiles size approx. 50 x 50 cm
laid diagonally, frieze, two-color - Chessboard

Kitchen / eating / pantry: floor tiles size about
90 x 90 cm placed orthogonally, monochrome - light

Guest bathroom: floor tiles size approx. 90 x 90 cm
orthogonally routed color - dark
including floor-level shower tray

Living: oak parquet / brown

Bedroom 1: oak parquet / brown

Housekeeping / engineering: ground coat
waterproof

2-katëshe Townhouse 
Dyshemeja e katit përdhes

Korridori i vogël pas derës së hyrjes: Pllaka
dyshemeje me përmasat rreth 50 x 50 cm, të shtruara

në mënyrë diagonale Listelat anësore në një
ngjyrë të hapur

WC-ja Kati përdhes: Pllaka dyshemeje me përmasat
rreth 50 x 50 cm, të shtruara në mënyrë diagonale.

Listelat anësore në një ngjyrë të hapur

Koridori: Pllaka dyshemeje me përmasat rreth 50 x 50 cm, 
të shtruara në mënyrë diagonale. Listelat

anësore me dy ngjyra - si fushë shahu

Kuzhina / Dhoma e ngrënies / Aneksi i harxheve:
Pllaka dyshemeje me përmasat rreth 90 x 90 cm
të vendosura si katror, Njëngjyrshe, bojë të çelur

Me vendin e dushit si dyshemeja

Banjoja e miqve: Pllaka dyshemeje me përmasat
rreth 90 x 90 cm të vendosura si katror,

Njëngjyrshe, bojë të çelur, Me vendin e dushit
si dyshemeja

Dhoma e ndenjes: Lisi shtroj me parket / kafe

Dhoma e gjumit 1: Lisi shtroj me parket / kafe

Ekonomia shtëpijake / teknika e shtëpisë:
Shtresa e dyshemesë e papërshkueshme nga uji

Terrace 1
12,75 m²

Bedroom 1
19,95 m²

Guest bathroom
7,70 m²

Living
28,80 m²

Hall
17,30 m²

Entrance hall
5,50 m²

Housekeeping
5,20 m²

WC
2,90 m²

Engineering
8,15 m²

Provisions
4,50 m²

Kitchen 7 eating / pantry
18,25 m²
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2-storey Townhouse
First floor I ceiling

Gallery first floor: concrete plastered
Wall paint color, Plaster Profile dental staff

Bedroom 2: reinforced concrete plastered
Wall paint color

Bedroom 3: reinforced concrete plastered
Wall paint color

Dressing room: plasterboard - suspended ceiling
Wall paint color

Bedroom 4: reinforced concrete plastered
Wall paint color

Media Room / library: plasterboard - suspended ceiling
Wall paint color

Bathroom 1 first floor: plasterboard - suspended ceiling
Wall paint color

integrated ceiling downlights

Bathroom 2 first floor: plasterboard - suspended ceiling
Wall paint color

integrated ceiling downlights

2-katëshe Townhouse 
Tavanet e katit I

Shkallët, kati i parë: Betonarme e suvatuar
Lyerja me bojë muri, profili i stukos me ornament

Dhoma e gjumi 2: Betonarme e suvatuar
Lyerja me bojë muri

Dhoma e gjumi 3: Betonarme e suvatuar
Lyerja me bojë muri

Aneksi i veshjeve: Panele allçie, tavan me elemente të varura 
dhe të fiksuara
Lyerja me bojë muri

Dhoma e gjumi 4: Betonarme e suvatuar
Lyerja me bojë muri

Dhoma media / Biblioteka : Betonarme e suvatuar
Lyerja me bojë muri

Banjoja 1 e katit të parë: Panele allçie, tavan me elemente të
varura dhe të fiksuara
Lyerja me bojë muri
Drita të integruara me rrezatim nga poshtë

Banjoja 2 e katit të parë: Panele allçie, tavan me elemente të
varura dhe të fiksuara
Lyerja me bojë muri
Drita të integruara me rrezatim nga poshtë

13.0 First floor plan | Planimetria e katit I.
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2-storey Townhouse
Flooring first floor I

Gallery f floor: oak parquet / brown

Bedroom 2: oak parquet / brown

Bedroom 3: oak parquet / brown

Dressing room: oak parquet / brown

Bedroom 4: oak parquet / brown

Media room / library: oak parquet / brown

Bathroom 1 second floor: floor tiles size approx. 90 x 90 cm
orthogonally routed color - dark
including floor-level shower tray

Bathroom 2 second floor: floor tiles size approx. 90 x 90 cm 
orthogonally routed color - dark
including floor-level shower tray

2-katëshe Townhouse 
Dyshemeja e katit I

Shkallët, kati i parë: Lisi shtroj me parket / kafe

Dhoma e gjumi 2: Lisi shtroj me parket / kafe

Dhoma e gjumi 3: Lisi shtroj me parket / kafe

Aneksi i veshjeve: Lisi shtroj me parket / kafe

Dhoma e gjumi 4: Lisi shtroj me parket / kafe

Dhoma media  / Biblioteka: Lisi shtroj me parket / kafe

Banjoja 1 e katit të parë: Pllaka dyshemeje me përmasat
rreth 90 x 90 cm të vendosura si katror

Njëngjyrshe, bojë të çelur
Me vendin e dushit si dyshemeja

Banjoja 2 e katit të parë: Pllaka dyshemeje me përmasat
rreth 90 x 90 cm të vendosura si katror

Njëngjyrshe, bojë të errët
Me vendin e dushit si dyshemeja

 
  

Bedroom 3
18,25 m²

Bathroom
8,25 m²

Gallery
24,00 m²

Bedroom 4
19,95 m²

Bathroom
8,55 m²

Media room / library
18,40 m²

Dressing room
4,50 m²

Bedroom 2
16,50 m²



Modern life in harmony with nature ...
Jetë moderne në harmoni me natyrën ...

Rr. Vllëzërit Gërvalla no. 17 | 30000 Pejë | Phone +381 (39) 42 16 63 | info@sonnenterrassen-peja.com | www.sonnenterrassen-peja.com

Rr. Vllëzërit Gërvalla no. 17 | 30000 Pejë | Tel. +381 (39) 42 16 63 | info@taracat-peja.com | www.taracat-peja.com


