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Som en Holländsk byggherre med utmärkta meriter i mer än 30 år, är det ett privilegium 
att för dig presentera Costafiore Gardens.

Costafiore Gardens är resultatet av vår passion för spanien i kombination med vår 
nordeuropeiska vision om arkitektur och byggkvalitet. 

Det spansk-holländska samarbetet leder till ett speciellt projekt där människor 
kommer att trivas med att bo, eftersom detta samarbete kompletterar när det gäller 
förverkligande, layout, design och kvalitet.

Det är med stolthet vi använder vår slogan ”där kvalitet möter komfort”. Vi ska få allt 
att hända!

Costafiore España SL
Richard L.I.E.M. Schul 

FÖRORD
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Costafiore Gardens vill medvetet göra skillnad i kvalitet, kvalitet i 
byggnation, kvalitet i material, kvalitet i ytbehandling, kvalitet på 
arkitektur, kort sagt livskvalitet. Vi förstår vikten av hög kvalitet 
och boendekomfort. Oavsett om det här är ditt andra hem 
eller ditt permanenta hem, vill vi inte att du ska tåla irritationer 
och besvikelser, för att utförandet av din lägenhet i slutändan 
inte blev vad du förväntade dig. Tvärtom har vi ambitionen att 
garantera våra köpare de utlovade kvaliteterna. 

Först och främst börjar det med en unik arkitektur med 
genomtänkta layouter, stora utomhusutrymmen och alltid delvis 
solsken för allas terrass, trots allt köper du en lägenhet på Costa del 
Sol. Lägenheterna är syd-sydvästorienterade och har utsikt över 
en parkliknande trädgård med pooler, över det gröna landskapet 
mot kusterna och de har nästan alla också havsutsikt. Sedan har 
vi naturligtvis valet av en utmärkt entreprenör, Atlas Group, som 
specialiserat sig på att bygga i den övre delen av andalusien och 
använda a-varumärken för alla material och ytbehandlingar. Vi går 
in i ett förtroendefullt förhållande med våra köpare och därför är 

vi öppna, kristallklart och kompromisslöst tydliga i vad vi lovar och 
vad vi inte lovar. Att köpa ett hem kan vara ett äventyr, speciellt 
att köpa ett hem i ett främmande land. När allt kommer omkring 
finns det olika regler och olika processer, vilket är anledningen till 
att tydlighet är så viktigt. 

Costafiore Real Estate Solutions sl, informations- och 
försäljningsorganisationen för Costafiore Gardens, guidar dig 
genom denna process genom denna broschyr, vår interaktiva 
webbplats och naturligtvis genom personlig vägledning av vårt 
team. Vi kommer också att hjälpa dig att objektivt och öppet 
jämföra olika nybyggnadsprojekt, så att du i slutändan kan fatta 
beslutet som passar dig bäst.

Viktigt att veta är att Costafiore Gardens har fått sitt bygglov.

INTRO WHERE QUALITY MEETS COMFORT 

Välkommen till Costafiore Gardens där kvalitet och komfort möts. Placerat i Estepona, ett av de mest autentiska områdena på costa 
del sol, nära fashionabla Marbella, uppförs Costafiore Gardens med 28 moderna lägenheter och 7 takvåningar med privat pool. Costafiore 
Gardens ligger på ett avstånd av mindre än 500 meter från stranden, med havsutsikt från de flesta lägenheterna och ligger i en parkliknande 
trädgård. Costafiore Gardens särskiljer sig från andra projekt med en oöverträffat hög kvalitetsstandard och boendekomfort. Och kanske 
ännu viktigare, costafiore gardens levererar verkligen sina löften.
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ROLLEN SOM FASTIGHETSMÄKLARE I SPANIEN ÄR FÖR MÅNGA  
KÖPARE VIKTIG, EFTERSOM KUNDERNA HELT ENKELT INTE KÄNNER 
TILL MARKNADEN OCH DET FINNS INTE MYCKET TRANSPARENS  
TILLGÄNGLIG I HELA DE KÄNDA INTERNETSYSTEMEN. 

Costafiore Real Estate Solutions SL fastighetsmäklare hjälper dig  
gärna i ditt sökande efter en lämplig egendom. Naturligtvis med nöje  
beträffande costafiore gardens, men om så önskas även när det gäller 
andra projekt på Costa del Sol. 

På vårt försäljningskontor hälsar våra fastighetsmäklare fastighetsmä-
klarkollegor varmt välkomna, som hjälper sina kunder i deras sökning. 

Vårt försäljnings- och informationscentrum är inte byggt som ett 
ordinärt försäljningskontor på platsen, tvärtom är det byggt för 
att erbjuda människor som är intresserade av lägenheterna en rätt 
bild av alla kvaliteter som vi ska använda i Costafiore Gardens, som  
fönsterramar och skjutdörrar från technal, kakel och sanitet från  
Porcelanosa, köken från CMR med neff-vitvaror och silestone bänks-
kiva. Dessutom kommer vårt försäljnings- och informationscentrum 
inredas av den europeiska designeren raw interiors, som strävar efter 
att guida 
 
Köparna av Costafiore Gardens gällande möblering av den egna  
lägenheten.

COSTAFIORE  

REAL ESTATE SOLUTIONS SL 
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VÅGA JÄMFÖRA

NÄR DU HAR BESLUTAT ATT DU VILL KÖPA EN LÄGENHET PÅ COSTA 
DEL SOL HAR DU MÅNGA ALTERNATIV ATT VÄLJA BLAND. VI VILL 
UTMANA DIG ATT JÄMFÖRA ALLA DINA ALTERNATIV. PÅ SÅ SÄTT 
KAN DU BESLUTA VILKEN LÄGENHET SOM PASSAR DIG BÄST OCH 
HITTA DIN DRÖMLÄGENHET.

Det är viktigt att jämföra äpplen med äpplen. Först då kan du fatta ett 
välgrundat beslut. 

Många projekt använder standarder och kommunikationsformer 
som passar dem bäst. Till exempel används ofta olika sätt för att 
kommunicera den användbara arean till köparna. I våra ritningar ser 
du att vi använder kvadratmeter för Decreto 218/2005. Detta är den 
juridiska andalusiska standarden och alla projekt är skyldiga att dela 
dessa kvadratmeter med köparna. Ofta ges denna information längst 
ner på ritningen eller prislistan, med några undantag. Var inte rädd för 
att be om denna information. Det är det enda objektiva sättet du kan 
jämföra på. 

För Costafiore Gardens, är öppenhet och tydlighet i kvalitet viktigt. 
De verktyg vi erbjuder hjälper dig att jämföra egenskaperna hos de 
olika projekten. Vi vill uppmuntra dig att ställa till och med de svåra 
frågorna så att du med hjälp av den erhållna informationen kan fatta 
ett välgrundat beslut. 

På vår webbplats hittar du en animering som hjälper dig att jämföra 
olika projekt. På webbplatsen hittar du också en pdf som du kan ladda 
ner per typ av lägenhet eller takvåning där alla fakta och kvaliteter 
för denna typ av lägenhet eller takvåning anges. Med hjälp av ett 
ifyllnadsverktyg kan du ange andra projekt du väljer via din telefon, 
surfplatta eller bärbara dator, så att du kan göra en objektiv jämförelse 
med andra nyuppförda projekt. Du kan också skriva ut denna PDF 
och fylla i manuellt. PDF:en är ett verktyg för att jämföra och se om 
projektet du valt matchar vad som är viktigt för dig. 

Vi vet hur man gör skillnad, det är upp till dig att bestämma vad som 
är viktigt för dig, transparent och objektivt; kärnvärdet i Costafiore 
Gardens.
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PROCESSEN 

SÅ DU HAR VALT EN DRÖMLÄGENHET I COSTAFIORE GARDENS. VILKA 
ÄR DE NÄSTA STEGEN?

STEG 1 TECKNA RESERVATIONSAVTALET och betala direkt €6 000. Ge-
nom att underteckna detta reservationsavtal reserverar du lägenheten 
i 30 dagar och under dessa 30 dagar kommer lägenheten att vara borta 
från marknaden.

STEG 2 HITTA EN ADVOKAT. Även om det inte är ett lagstadgat krav, är 
det mycket lämpligt att söka juridisk rådgivning när man köper en fas-
tighet i Spanien, särskilt för icke-spanska köpare. En advokat kommer 
att hjälpa dig genom hela processen vilket gör allt lättare för köparen 
ur ett juridiskt, skattemässigt och administrativt perspektiv. Vi kan re-
kommendera dig advokater som är specialiserade på detta.

STEG 3 SÖKA NIE. Detta är ett skatteidentifikationsnummer för ut-
länningar inför de spanska myndigheterna. NIE är obligatoriskt för att 
utföra köpeavtalet inför den spanska notarien och för att betala för 
inköpsskatten. När du köper en lägenhet tillsammans med någon är ni 
båda skyldiga att ha ett NIE-nummer. NIE kan begäras i Spanien men 
också vid konsulatet i ditt hemland.

STEG 4 ÖPPNA ETT BANKKONTO. Att ha ett spanskt bankkonto är my-
cket lämpligt av följande skäl: (a) det gör det lättare att slutföra den 
slutliga betalningen hos notarien, och (b) det kommer också att göra 
det lättare att betala för fastighetsförsörjning (vatten, el, larm etc.) 
och fastighetsskatter. Du kan öppna ett bankkonto genom att gå till 
en bank i Spanien eller på nätet (det andra alternativet är beroende på 
banken som du väljer).

STEG 5 UNDERTECKNA DET PRIVATA KÖPEAVTALET. Detta är ett ju-
ridiskt bindande dokument med vilket du samtycker till att köpa 
egendomen. Från tidpunkten för undertecknandet av det privata köpe-
avtalet påbörjas delbetalningarna.

STEG 6 Direkt efter undertecknandet av köpeavtalet måste du betala 
de första 10 % - €6 000 (reservationsavtal).

STEG 7 BYGGNADSSTARTEN. Sex månader efter byggnadsstarten måste 
du betala ytterligare 30 %.

STEG 8 ORDNA MED DITT HYPOTEKSLÅN. Under tiden har du tillräck-
ligt med tid för att, om det behövs, börja ordna med ditt hypotekslån. 
När arkitekten som ansvarar för projektet förklarar att projektet är
färdigt i enlighet med de godkända planerna och begär den första 
boendeansvarsförklaringen är det dags för steg 9.

STEG 9 NOTARIEMÖTE. När byggnationen är klar måste köpare och 
säljare ordna en tid hos notarien för att underteckna köpeavtalet. Det-
ta är det ögonblick då köparen blir officiell ägare av egendomen. Vid 
tidpunkten för godkännandet av köpeavtalet inför notarien måste kö-
paren göra den slutliga betalningen som motsvarar 60 % av det totala 
priset. Denna betalning görs normalt med hjälp av en bankcheck.

STEG 10 FÅ DINA NYCKLAR. Och äntligen det sista och mest spännande 
steget. Så snart köpeavtalet har undertecknats och den sista betalnin-
gen har genomförts får du nycklarna till din helt nya lägenhet.

PROCESSEN MED ATT KÖPA EN LÄGENHET KAN VARA SVÅR OCH FÖRVIRRANDE. COSTAFIORE STRÄVAR EFTER ATT VARA SÅ TRANSPARENTA 
OCH HJÄLPSAMMA SOM MÖJLIGT. DÄRFÖR KAN DU PÅ VÅR WEBBPLATS HITTA EN ANIMATION SOM GÖR DENNA PROCESS ENKLARE ATT 
FÖRSTÅ. NEDAN KAN DU HITTA EN DETALJERAD FÖRKLARING AV DE OLIKA STEGEN DU MÅSTE TA FÖR ATT GÖRA PROCESSEN SÅ LÄTT SOM 
MÖJLIGT FÖR DIG.
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Costafiore Gardens ligger i ett uppåtgående område kallat arroyo enmedio, i sydvästra  
estepona. På projektets södra sida finns vackra havsutsikter och på nordsidan spektakulära utsikter 
över bergen.

Projektet är exceptionellt bra beläget när det gäller infrastruktur och har en direkt anslutning till 
både motorvägen och den avgiftsbelagda vägen. Dessutom har det nybyggda Estepona sjukhus 
säkerställt att de allmänna utrymmena och gatorna är moderna och kompletta med parker och 
grönområden.

Praktisk åtkomst med bil tar dig på 4 minuter till den historiska stadskärnan i Estepona, på 15 minu-
ter till det livliga Puerto Banús, på 20 minuter till centrum av Marbella och inom 50 minuter med 
avgiftsbelagd väg till Malagas flygplats.

Inom gångavstånd finns flera affärer, restauranger, ett snabbköp och en bensinstation. 
Estepona har ett komplett utbud av butiker, idrottsanläggningar, bra restauranger och andra bekvä-
mligheter. Estepona har också ett brett utbud av vackra stränder och den närmaste stranden ligger 
inom gångavstånd på mindre än 500 meter från Costafiore Gardens.

PROJEKTPLATS
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Estepona är extremt bra beläget och i synnerhet Costafiore Gardens, 
i förhållande till den avgiftsbelagda vägförbindelsen till Malaga, på 
detta sätt kan du nå flygplatsen på mindre än 50 minuter. Även flyg-
platsen i Gibraltar kan nås på 40 minuter. Dessutom är Malaga ansluten 
till AVE höghastighetståglinjen med, bland andra, en direkt anslutning 
till Madrid.

Autentiska Estepona 
Om du letar efter den traditionella andalusiska upplevelsen, autentisk, 
men också elegant och modern, är Estepona platsen att vara på. Estepo-
na erbjuder inte bara karakteristiska spanska restauranger, men också 
gastronomiska restauranger, traditionella och fina barer, allt omgivet 
av typiskt dekorerade små vita hus. För lugn och ro, erbjuder Estepo-
na, även kallad Costa del Sols trädgård, vackra och rustika botaniska 
trädgårdar. Den botaniska trädgården ligger bara en kort promenad 
från havet. Över 60 gator i byn är charmigt blomsterkantade vilket gör 
nästan 12 kilometer av vackra promenadstråk i staden. Där finns också 
Orkidéhuset som är den största orkidéhuset i Europa. Bergen är också 
en stor attraktion; de fantastiska bergen i Los Reales erbjuder utmärkta 
vandringsmöjligheter med olika rutter för nybörjare och avancerade. 
Alla vägar erbjuder panoramautsikt över kusten, Medelhavet och Afri-
ka vid horisonten. 

Livfulla Marbella och Puerto Banús 
Nära Estepona hittar du den pulserande staden Marbella. Marbella erb-
juder Michelinstjärnkök och en vacker boulevard med butiker. I
den gamla staden i Marbella hittar du Plaza de Los Naranjos. Det är det 
mest berömda torget i Marbella. Plaza de Los Naranjos är känt för sina 
apelsinträd och sin vackra fontän. Hamnen i Puerto Banús är där jet set 
kan hittas med sina stora båtar. Exklusiva butiker och en lyxig livsstil är 
vad Puerto Banús har att erbjuda. På kvällen är Puerto Banús en lekplats 
för de rika och berömda med sina barer, restauranger och diskotek.

Golfbanor 

Denna del av Costa del Sol är även känd som Costa del Golf, eftersom 
den har den högsta koncentrationen av golfbanor i hela Europa. Este-
pona är en idealisk plats för utomhussporter på grund av de 320 
soldagarna om året och den begränsade mängden nederbörd. Costa del 
Golf erbjuder designade golfbanor som är verk av berömda arkitekter 
som Robert Trent Jones.

Sierra Nevada
Sierra Nevada är den största skidorten i Andalusien och ligger bara 30 
minuter från Granada. Detta är den närmaste skidorten till Estepona 
och du kan nå toppen med bil på mindre än 3 timmar på en vanlig dag. 
Sierra Nevada har den högsta toppen på den spanska kontinenten, som 
kallas Mulhacén på 3 479 meter (11 414 ft). Det är ett mycket populärt 
turistmål som innehåller höga toppar vilket gör skidåkning möjligt i Eu-
ropas sydligaste skidort. Kan du tro att ett område längs Medelhavet 
främst känd för sina varma temperaturer och rikligt med solsken också 
är en skiddestination? Sierra Nevada har en vacker flora och fauna när 
det inte finns någon snö. Detta är ett fantastiskt resmål som visar att 
södra Spanien verkligen har allt! Säsongen börjar traditionellt i novem-
ber och varar till den första veckan i maj. Anläggningen består av 18 
gröna pister, 42 blå pister, 53 röda pister och 7 svarta pister. Jag tror att 
vi alla vet vad det betyder: vilka pister kommer du att glida ner för i år?

Stränder
Den närmaste stranden ligger bara 500 meter framför bostadsområdet. 
Till fots tar det bara några minuter innan du kan placera dina bara föt-
ter i sanden. Trots att det finns en strand tillgänglig precis framför din 
lägenhet eller takvåning finns det många fler vackra stränder i området. 
Till exempel Playa de la Rada i Estepona där du kan ta en trevlig prome-
nad på boulevarden eller njuta av en lunch på en Chirinquito. Och på 
blåsiga dagar är det idealiskt att kitesurfa på flera stränder i Estepona. 
En av de bästa platserna är El Saladillo, där du kan hitta två kitesurfing-
center.

 
OMRÅDET

MED ETT NORMALT MINIMUM AV 320 DAGAR BADANDE I SOLSKEN ÄR ESTEPONA EN FANTASTISK KOMMUN FÖR PLACERING AV COSTAFI-
ORE GARDENS. ESTEPONA LIGGER I DEN SYDVÄSTRA DELEN AV COSTA DEL SOL OCH OMFATTAR EN 20 KM LÅNG KUSTLINJE, MED OTALIGA 
STRÄNDER KOMMERSIELLA FRITIDSCENTRA OCH MELLAN TVÅ AV DE MEST EXKLUSIVA SMÅBÅTSHAMNARNA I MEDELHAVSOMRÅDET: PUER-
TO BANÚS OCH SOTOGRANDE. 
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VOLUME VENTURA MORON ARCHITECTS
Calle Real Nº 78, 2º Planta
29680 Estepona
Málaga, Spain

volumegroup.es
info@volumegroup.es

ARKITEKTEN

ARKITEKT VENTURA MORÓN CARRILLO OM VOLUME 
INTERNATIONAL ARCHITECTS OCH DERAS FILOSOFI. 

Costafiore Gardens-projektet är ett referensprojekt från vår 
studio VOLUME International Architects, en studio bestående av 
professionella utbildade inom olika och kompletterande områden 
som arkitektur, urbanism och restaurering av arv i Estepona. Våra mål 
och vårt engagemang för vårt yrkes kulturella och sociala funktion 
bygger på enkel kommunikation, professionalism och effektivitet.

Det har varit en personlig och professionell utmaning för en spansk 
studio att integrera en holländsk initiativtagares vision och göra 
gemensamma ansträngningar för att skapa synergi och effektivt 
samarbete för båda parter. Genom detta samarbete har vi kunnat 
utveckla en högkvalitativ produkt, både i utformningen av utsidan 
och utformningen av de inre utrymmena. De tre byggnaderna är 
designade i Medelhavstraditionen, men helt moderna: vita byggnader 
med stora terrasser, där övergången från insidan till utsidan är flytande, 
på grund av extra stora skjutdörrar som förbinder terrasserna med det 
inre av lägenheterna, med idén att bilda ett utrymme. För terrasserna 
sökte man maximalt solljus, medan skuggiga och halvskuggiga 
områden skapades med hjälp av pergolor, som är grundläggande 
kompositionselement i komplexet. 

Lägenheterna är utrustade med alla moderna bekvämligheter och 
teknik som syftar till en trevlig och kvalitativ livsstil. Även om 40 
lägenheter kunde ha planerats bestämde vi oss för att minska antalet 
för att öka kvaliteten. Resultatet är rymliga hem, fulla av ljus, utformade 
på grundval av en noggrann studie. Vi är mycket nöjda med denna 
unika arkitektur, som vi nu kan erbjuda genom detta speciella projekt.



24 25



26 27

11

9

6

3

8

5

2

7

4

1

10

22

20

17

14

19

16

13

21

18

15

12

35

32

28

24

34

31

27

23

30

26

33

29

25

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

BLOCK 3

BLOCK 2

BLOCK 1



28 29

DE 28 LÄGENHETERNA I COSTAFIORE GARDENS

LÄGENHETERNA I COSTAFIORE GARDENS är speciellt 
utformade för att njuta av charmen i Medelhavets livsstil, men 
de är också utformade med en nordeuropeisk vision. En väl 
genomtänkt planlösning, badrum utan bidé eller badkar, men med 
härliga rymliga duschar, terrasser med mycket yta, ett utomhuskök 
bredvid grillen och alltid ett soldäck på varje terrass. 28 moderna 
lägenheter med temat: där kvalitet och komfort möts. 

Bottenvåningen i Costafiore Gardens gränsar direkt till den 
parkliknande innerträdgården med rymliga privata trädgårdar. en 
oas med simbassänger, gräsmattor, rabatter och olika träd, bland 
dem många palmer. På grund av byggnadernas unika arkitektur och 
placering har de flesta lägenheter direkt havsutsikt. Byggnadernas 

höga läge i fas 1. erbjuder en underbar oavbruten utsikt över 
Medelhavet på södra och sydvästra sidan och en underbar utsikt 
över bergslandskapet och naturen på
den norra sidan. 

Costafiore Gardens utmärker sig genom den kompromisslösa 
användningen av A-varumärkesmaterial. Dessutom kan du välja 
mellan en mängd olika färger och mönster på kakel från
Porcelanosa, det obestritt bästa varumärket i Spanien. Vår partner 
CMR Kitchens erbjuder ett utmärkt kök med vitvaror från Neff 
och en Silestone bänkskiva, men de erbjuder också möjligheten
för ett kök anpassat efter dina önskemål. 

Ett avgörande val i designen var vår önskan att vardagsrummet 
organiskt skulle flyta över till den rymliga terrassen, så att din 
terrass blir en del av ditt vardagsrum, eller ditt vardagsrum blir en 
del av din terrass. Med vanliga skjutdörrar är endast 50 % öppning 
möjlig. Det är därför Costafiore Gardens är stolta över sina 
skjutdörrar utvecklade med den kända tillverkaren av fönster och 
skjutdörrar Technal. De består av 4 paneler varav 3 kan öppnas 
helt på båda sidor, vilket ger en öppning på 75 % i kombination 
med en aldrig tidigare skådad enkel manövrering. Upplev det 
själv i vårt informations- och försäljningscentrum vid Costafiore 
Gardens plats. 

Alla Costafiore Gardens lägenheter har i princip två 
parkeringsplatser i det underjordiska parkeringsgaraget och ett 
privat förråd för förvaring och cyklar.
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Type 1
2-sovrums mellanlägenheter
2, 5, 8, 13, 16, 19, 23, 26, 27, 30 and 31

Mellanlägenheterna har 2 sovrum och en användbar 
boyta på 93 m². Detta leder till rymliga lägenheter, där 
det generösa vardagsrummet med öppet kök sträcker 
ut sig nästan organiskt till den mycket stora terrassen. 
Genom den stora skjutdörrsöppningen, blir terrassen en 
del av vardagsrummet och vice versa, blir vardagsrummet 
en del av terrassen. Alla lägenheter är utrustade med ett 
utekök, där en gasgrill kan placeras. Pergolorna filtrerar 
solljuset vackert och optimerar användningen av 
solljuset. 

Lägenheterna har en funktionell planlösning med en 
stor hall med teknikrum som flyter över in i det rymliga 
vardagsrummet med öppet kök och stor terrass, två 
sovrum med garderober och 2 badrum. I princip har 
varje lägenhet 2 parkeringsplatser och ett förråd i det 
underjordiska parkeringsgaraget. Det finns gott om 
förvaringsutrymme i lägenheterna på grund av inbyggda 
garderober. Det naturliga ljuset i lägenheterna garanteras 
av antalet och höjden på fönstren och skjutdörrarna. 
Lägenheterna på bottenvåningen har en stor trädgård 
och terrass att njuta av utomhus. 

Trädgårdarna på bottenvåningen varierar i total 
användbar yta från 53 m² till 72 m².  Terrasserna varierar i 
total användbar yta från 38 m² till 66 m².

Lägenhet  2 & 13
Decreto 218/2005
 
Boyta 93 m²
Terrass 45 m
Trädgård 72 m²

16

Lägenhet  5, 16 & 27
Decreto 218/2005
 
Boyta 93 m²
Terrass 45 m²

Lägenhet  8, 19, 30 & 31
Decreto 218/2005
 
Boyta 93 m²
Terrass 38 m²

Lägenhet  23
Decreto 218/2005
 
Boyta 93 m²
Terrass 42 m
Trädgård 84 m²

Lägenhet  26
Decreto 218/2005
 
Boyta 93 m²
Terrass 66 m
Trädgård 53 m²
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Lägenhet  6 & 15
Decreto 218/2005
 
Boyta 89 m²
Terrass 43 m²

Lägenhet  9 & 18
Decreto 218/2005
 
Boyta 89 m²
Terrass 41 m²

Lägenhet  12
Decreto 218/2005
 
Boyta 89 m²
Terrass 61 m²
Trädgård 98 m²

Type 2
2-sovrums hörnlägenheter 
6, 9, 12, 15 and 18

Hörnlägenheterna med 2 sovrum har en användbar 
boyta på 89 m². Detta leder till rymliga lägenheter, där 
det generösa vardagsrummet med öppet kök sträcker 
ut sig nästan organiskt till den mycket rymliga terrassen. 
Genom den stora skjutdörrsöppningen, blir terrassen en 
del av vardagsrummet och vice versa, blir vardagsrummet 
en del av terrassen. Alla lägenheter är utrustade med ett 
utekök, där en gasgrill kan placeras. Pergolorna filtrerar 
solljuset vackert och optimerar användningen av 
solljuset. 

Lägenheterna har en funktionell planlösning med en 
stor hall med teknikrum som flyter över in i det rymliga 
vardagsrummet med öppet kök och stor terrass, två 
sovrum med garderober och 2 badrum. I princip har 
varje lägenhet 2 parkeringsplatser och ett förråd i det 
underjordiska parkeringsgaraget. Det finns gott om 
förvaringsutrymme i lägenheterna på grund av inbyggda 
garderober. Det naturliga ljuset i lägenheterna garanteras 
av antalet och höjden på fönstren och skjutdörrarna. 
Lägenheten på bottenvåningen har två stora trädgårdar 
med en total användbar yta på 98 m². Terrasserna varierar 
i total användbar yta från 41 m² till 61 m². Lägenheterna 
på första och andra våningen har två stora terrasser
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Type 3
3-sovrums hörnlägenheter 
1, 3, 4, 7, 14, 17, 20, 24, 25, 28, 29 and 32

Lägenhet  1
Decreto 218/2005
 
Boyta 137 m²
Terrass  63  m²
Trädgård 143 m²

Lägenhet  3
Decreto 218/2005
 
Boyta 89  m²
Terrass 61  m²
Trädgård 98  m²

Lägenhet  4, 17 & 28
Decreto 218/2005
 
Boyta 119 m²
Terrass  50  m²

Lägenhet 7, 20, 29 & 32
Decreto 218/2005

Boyta 119 m²
Terrass  41  m²

Hörnlägenheterna med 3 sovrum varierar i boyta från 
89 m² till 137 m² användbar yta. Detta leder till rymliga 
lägenheter, där det generösa vardagsrummet med öppet 
kök sträcker ut sig nästan organiskt till den mycket rymliga 
terrassen. Genom den stora skjutdörrsöppningen, blir 
terrassen en del av vardagsrummet och vice versa, blir 
vardagsrummet en del av terrassen. Alla lägenheter är 
utrustade med ett utekök, där en gasgrill kan placeras. 
Pergolorna filtrerar solljuset vackert och optimerar 
användningen av solljuset.

Lägenheterna har en funktionell planlösning med en 
stor hall med teknikrum som flyter över in i det rymliga 
vardagsrummet med öppet kök och stor terrass, 
huvudsovrum med klädkammare och badrum, två 
sovrum med ett badrum. I princip har varje lägenhet 
2 parkeringsplatser och ett förråd i den underjordiska 
parkeringskällaren. Det finns gott om förvaringsutrymme 
i lägenheterna på grund av inbyggda garderober. Det 
naturliga ljuset i lägenheterna garanteras av antalet och 
höjden på fönstren och skjut
dörrarna.

Lägenheterna på bottenvåningen har en eller två stora 
trädgårdar med en total användbar yta som varierar från 
98 m² till 260 m². Terrasserna varierar i total användbar 
yta från 40 m² till 69 m². Lägenheterna på första och 
andra våningen har tre terrasser.

28

Lägenhet  14
Decreto 218/2005
 
Boyta 137m²
Terrass  63 m²
Trädgård  97 m²

Lägenhet  24
Decreto 218/2005
 
Boyta 137 m²
Terrass   69 m²
Trädgård 102 m²

Lägenhet  25
Decreto 218/2005
 
Boyta 119 m²
Terrass   63 m²
Trädgård 260 m²
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DE ULTIMATA TAKVÅNINGARNA

Takvåningarna i Costafiore Gardens är naturligtvis top-
pen av upplevelse och njutning av charmen i Medelhavets  
livsstil, men de är också utformade med en nordeuropeisk vision. 
En väl genomtänkt planlösning, badrum utan bidé eller badkar, 
men med en härlig rymlig dusch, terrasser med mycket yta, ett 
utomhuskök bredvid grillen och alltid ett soldäck på allas terrass. 
Men det ultimata uppnås genom närvaron av en stor solterrass 
med en vuxenpool, modernt designad som “evighetspool”, det-
ta är oöverträffad lyx; i din egen pool med utsikt över Medelha-
vet med Gibraltar som utsikt över horisonten,  naturligtvis finns 
denna vy också i takvåningens vardagsrum. 

Costafiore Gardens utmärker sig genom den kompromisslösa 
användningen av A-varumärkesmaterial. Dessutom kan du välja 
mellan en mängd olika färger och mönster av plattor från Por-
celanosa, det obestritt bästa varumärket i Spanien. Vår partner 
Siemar Kitchens erbjuder i grunden ett utmärkt kök med vit-
varor från Neff och en Silestone bänkskiva, men de erbjuder 
också möjligheten för ett kök anpassat efter dina önskemål. 

Ett avgörande val i designen  var vår önskan att vardagsrummet 
organiskt skulle flyta över till den rymliga terrassen, så att din 
terrass blir en del av ditt vardagsrum, eller ditt vardagsrum blir 
en del av din terrass. Med vanliga skjutdörrar är endast 50 % 
öppning möjlig. Det är därför Costafiore Gardens är stolta över 
sina skjutdörrar utvecklade med den kända tillverkaren av fön-
ster och skjutdörrar Technal. Dessa består av 4 paneler, varav 3 
kan öppnas helt på båda sidor, vilket ger en öppning på 75 % i 
kombination med en oöverträffad enkel användning och finns 
naturligtvis att se och använda i vårt informations- och försälj-
ningscenter på Costafiore Gardens plats. 

Alla Costafiore Gardens takvåningar har i princip två  
parkeringsplatser i den underjordiska parkeringskällaren och ett 
privat förråd för förvaring och cyklar.
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Type 4
Takvåningar
10, 11, 21, 22, 33, 34 and 35

De exklusiva takvåningarna varierar i storlek från 94 
m² till 123 m². Detta leder till rymliga takvåningar, där 
det generösa vardagsrummet med öppet kök sträcker 
ut sig nästan organiskt till den mycket rymliga terrassen. 
Genom den stora skjutdörrsöppningen, blir terrassen en 
del av vardagsrummet och vice versa, blir vardagsrummet 
en del av terrassen. Alla takvåningar är utrustade med ett 
utekök, där en gasgrill kan placeras. Pergolorna filtrerar 
solljuset vackert, vilket ger optimal användning av 
solljuset. 

Takvåningarna har en funktionell planlösning med en 
stor hall med teknikrum som flyter över in i det rymliga 
vardagsrummet med öppet kök och stor terrass, 
huvudsovrum med klädkammare och badrum, två 
sovrum med ett badrum. I princip har varje takvåning 
2 parkeringsplatser och ett förråd i det underjordiska 
parkeringsgaraget. Det finns gott om förvaringsutrymme 
i takvåningen på grund av inbyggda garderober. Det 
naturliga ljuset i takvåningarna garanteras av antalet och 
höjden på fönstren och skjutdörrarna. 

Alla takvåningar har utsikt över havet på den södra sidan 
och utsikt över de vackra bergen på den norra sidan. 
Takvåningarna har tre terrasser och en solterrass med en 
exklusiv privat pool. Terrasserna varierar i total användbar 
yta från 58 m² till 84 m². Solterrassen varierar i storlek 
från 20 m² till 76 m² och den privata poolen varierar i 
storlek från 17 m² till 19 m².



46 47

21

Lägenhet  10 & 22
Decreto 218/2005
 
Boyta 123 m²
Terrass  67 m²
Solarium  29 m²
Simbassäng  19 m²

Lägenhet  11 & 21
Decreto 218/2005

Boyta 122 m²
Terrass  84 m²
Solarium  20 m²
Simbassäng  18 m²

Type 4

Lägenhet  33 & 35
Decreto 218/2005
 
Boyta 123 m²
Terrass  66 m²
Solarium  29 m²
Simbassäng  19 m²

Lägenhet  34
Decreto 218/2005

Boyta  94 m²
Terrass  58 m²
Solarium  76 m²
Simbassäng  17 m²

Takvåningar
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Som boende i Costafiore Gardens  ingår du i ett exklusivt 
grindsamhälle.  Costafiore Gardens är helt i linje med esteponas bild 
av att vara costa del sols trädgård. Vi strävar efter att skapa hållbar 
urban tillväxt och säkerställa detta genom att tillhandahålla stora 
grönområden i vårt uppförande.

Trädgård
Byggnaderna är belägna på ett sådant sätt att alla lägenheter har 
utsikt över den utsökta trädgården som är centrum för Costafiore 
Gardens. Trädgården tillhandahåller en plats att träffas och koppla 
av i en lugn miljö. Palmerna ger skugga och en medelhavsatmosfär. 
På grund av lutningen i tomten finns steg i trädgården, men det 
finns också en ramp för personer med nedsatt rörlighet.

Pool
I mitten av trädgården hittar du barnpoolen och den stora 
vuxenpoolen. Poolerna delas av en stig med palmer och ett 
vattenfall. Både poolerna är tillräckligt stora för hela Costafiore 
Gardens gemenskap (fas 1 och 2) att njuta av.

Gym
Håll dig i form och njut av ditt dagliga träningspass på det generöst 
tilltagna gymmet. Gymmet är utrustat med de modernaste 
faciliteterna för din fulla sportliga tillfredsställelse och det har också 
ett område som kan användas för stretching eller yoga.

Spa
I denna hektiska värld är det viktigt att ibland ta ett steg tillbaka 
och slappna av. Vårt spa är en idealisk plats att varva ner på från 
en hektisk dag. Njut av den fridfulla miljön och det exklusiva spaet 
har att erbjuda. Sjunk ner i det avkopplande vattnet i jacuzzin. Vårt 
bekväma spa kompletteras med ett område med badrum där du 
kan byta om och duscha privat.

GEMENSAMMA YTOR  
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KÖKET

Tillsammans med CMR Kitchens & Interior, har Costafiore 
Gardens designat ett kök i vilket kvalitet och boendekomfort är 
helt integrerade.Köket är utrustat med inbyggda vitvaror av hög 
kvalitet från neff. 

Köksskåpen har en blank vit yta och skåpens dörrar och lådor 
är utrustade med ett mjukt stängningssystem designat av INKO. 
INKO, som ledande tillverkare av kök i Spanien, producerar 
kökssystem av hög kvalitet med en hållbar och lång livslängd.

Alla vitvaror är integrerade och består av en multifunktionell 
ugn, mikrovågsugn, diskmaskin och en kombinerad kyl-frys. 
Induktionshällen har en integrerad fläkt och därför finns det ingen 
stor fläkt i taket som tar plats i ditt kök, allt från märket Neff. 

För bänkskivan, använder vi massivt material i färgen ”Cemento 
Spa”, version ”Suede”, från det välkända märket Silestone. Färgen 
är därför mörkgrå och mattpolerad, bänkskivan är fläck- och 
reptålig. Det unika med Silestone är att det erbjuder ett integrerat 
skydd mot bakterier och mögel. Silestone består av mer än 90 % 
naturlig kvarts, vilket gör det extremt hårt och motståndskraftigt. 

Eftersom köksluckorna är vita och bänkskivan mörkgrå, gör det 
att det är lätt att kombinera med alla typer av möbler. Men ett av 
kärnvärdena i Costafiore Gardens: du kan ocksåfå ett skräddarsytt 
kök som tillhandahålls av C.M.R. Kök och interiör.
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PLATTOR  

Daxam Dark Nature

Old Dark Gray

Old Nature

Old White 

Urban Acero 

Urban Black 

Urban Caliza 

Urban Caliza 

Urban Nature 

Urban Nature 

A-varumärket Porcelanosa valdes medvetet 
som leverantör av keramiska plattor och sani-
tetsgods för Costafiore Gardens.

Porcelanosa Grupo är en ledande spansk 
affärsgrupp som specialiserat sig på  
produktion och försäljning av keramis-
ka och naturliga golv- och väggplat-
tor, väggbeklädnad, sanitetsartiklar, kra-
nar, badrumstillbehör och installations-,  
miljö- och hållbarhetslösningar.

Porcelanosa Grupo har en solid internationell 
närvaro genom sina mer än 850 försäljningsstäl-
len, inklusive de 150 filialerna som utgör sitt eget 
kommersiella nätverk. Mer än 5 000 anställda 
arbetar inom detta företag, vilket är en viktig 
indikator på kvalitet, garanti och kontinuitet. 
Som A-varumärke, tillverkar Porcelanosa in-
novativa och högkvalitativa produkter och är  
därför en fantastisk matchning för Costafiore  
Gardens.

Golv- och väggplattorna kommer från  
Urban Collection by Venis, en av  
Porcelanosas innovativa divisioner.  
Urban Collection är en tidlös kollektion, som 
aldrig kommer att bli omodern. De jordnära 
tonerna och den matta ytan säkerställer att 
Urban Collection skapar en varm atmosfär 
med ett distinkt modernt utseende.

Plattorna kommer att installeras både i lägen-
heten och på terrasserna, vilket skapar öppna 
och kontinuerliga utrymmen och en koppling 
mellan insidan och utsidan. Golvplattornas 
mått kommer att vara 100 x 100 cm och det 
finns ett urval av fyra olika färger, vilket är my-
cket speciellt i spanska projekt, men inte för 
Costafiore Gardens, där kundens upplevelse 

är det viktigaste.

• Urban Caliza Natuur
• Urban Acero Natuur
• Urban Natuur
• Urban Zwart Natuur 

När det gäller kakel för badrum kan ett val kan 
göras mellan tre olika färger:

• Urban Caliza
• Urban Nature
• Daxam Dark Nature

När det gäller kakel för duschen kan ett val 
kan göras mellan tre olika färger:

• Old White
• Old Dark Grey
• Old Nature

För terrassen och duscharna, kommer  
plattorna att förses med ett halkskikt för att 
garantera din säkerhet.
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A-varumärket Porcelanosa valdes medvetet som leverantör 
av keramiska plattor och sanitetsgods i Costafiore Gardens.
Porcelanosa Grupo är en ledande spansk affärsgrupp som spe-
cialiserat sig på produktion och försäljning av keramiska och 
naturliga golv- och väggplattor, väggbeklädnad, sanitetsartiklar, 
kranar, badrumstillbehör och installations-, miljö- och hållbar-
hetslösningar.

Porcelanosa Grupo har en solid internationell närvaro  
genom sina mer än 850 försäljningsställen, inklusive de 
150 filialerna som utgör sitt eget kommersiella nätverk. 
Mer än 5 000 anställda arbetar inom detta företag, vil-
ket är en viktig indikator på kvalitet, garanti och kontinui-
tet. Som A-varumärke, tillverkar Porcelanosa innovativa och  
högkvalitativa produkter och är därför en fantastisk  
matchning för Costafiore Gardens.

Toaletten är av typen Arquitect. Det är en vägghängd  
toalett och tar därför mindre plats i badrummet. Toalet-
ten har en dubbel spolningsknapp för att spara vatten. Från 
märket Noken är alla badrum utrustade med Tec Round. 
Denna termostatiska duschpelare har ett inbyggt vaxele-
ment med spar-touchteknik. Duschhuvudet är runt och du-
schen har en teleskopisk glidstång med glidhållare och extra  
handdusch. Duschen har en kromad yta. Alla ba-
drum har ett hängande badrumsskåp med blank vit yta.  
Badrumsmöbeln är utrustad med en manuell självstängande 
låda. En elegant, enkel men sofistikerad design. Kranen är rund 
och har en kromad yta. Bänkskivan är av solid plast av märket 
Urban by Porcelanosa och har ett integrerat handfat.

SANITETSUTRUSTNING
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TECHNAL FÖNSTER OCH SKJUTDÖRRAR

Technal är A-varumärket från Norsk Hydro, den norska gruppen 
vars verksamhet är inriktad på aluminiumprofilbaserade lösningar, 
plastformningen av förvärmt aluminium. Technal finns i Europa, 
Latinamerika och Sydafrika. Det är verksamt inom utveckling, 
tillverkning och marknadsföring av aluminiuminglasningssystem 
för kommersiella, offentliga och bostadshus. Technal fokuserar 
på innovativa aluminiumprofilbaserade lösningar och använder 
banbrytande teknik som gynnar både användarna och miljön.

Vi har valt Technal, eftersom de var villiga att skapa det 
revolutionära fyrskjutdörrssystemet, särskilt för Costafiore 
Gardens, därför kan ett öppnande möjliggöras på båda sidor om 
75 %. 

Alla ramar har en design med eleganta linjer och icke-synlig 
hårdvara som leder till ett rent utseende för fönstren och 
skjutdörrarna.
Det unika med ramarna i vårt projekt är att skjutdörrarna till 
terrasserna är skräddarsydda för att bäst gynna våra köpares 

behov. Ramarna är från Technals Soleal-linje och består av 
minimalistiska öppningsramar. Dörrarna består av 4 paneler som 
kan öppnas åt båda hållen. Eftersom panelerna öppnas åt båda 
håll och du kan öppna 3 paneler samtidigt blir det en smidig 
övergång från inomhus till utomhus, vilket gör terrassen till en del 
av ditt vardagsrum och förstorar därmed ditt bostadsutrymme. 

Ramarna kommer att förses med Templa Lite Azur-glas som 
avsevärt minskar värmen som kommer in till lägenheterna och 
takvåningarna. Glaset är färglöst och utan spegeleffekt vilket ger 
en fri sikt mot utsikten. På grund av användningen av avancerad 
teknik är dörrarna enkla att använda och glider smidigt över 
skenramarna. Färgen är RAL 7022, med namnet ”Umbra Gray” 
perfekt vald av vår arkitekt Ventura Morón.
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PHASE II

FAS II FRAMTIDEN

Vi har ingått ett avtal med ägaren av angränsande tomt om att ut-
veckla den andra fasen av Costafiore Gardens enligt standarderna för 
fas 1. På detta sätt garanteras vyerna för fas 1, detta kommer också att 
ge enhetlighet och kontinuitet i projektet. 

Fas 2 omfattar cirka 40 lägenheter i liknande arkitektur och kvalitet 
som fas 1. Trädgårdarna i båda faserna delas och skapar en fantastisk 
innerträdgård. En gemenskapsanläggning kommer att byggas iträd-
gården i fas 2. 

Alla anläggningar, såsom simbassänger, har utformats med avseende 
på kapacitet för användning av hela fas 1 och 2. 

Uppförandet av fas 2 är därför ett mervärde och extra säkerhet för 
fas 1 i Costafiore Gardens.
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PARTNER
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Atlas Group är ett sedan lång tid etablerat byggföretag på costa del sol-kusten i södra Spanien. Det prisbelönade teamet är känt för konsekvens, 
integritet och teknisk spetskompetens. Deras goda rykte är resultatet avmånga år av stadig tillväxt och minutiös planering och deras imponerande 
portfölj av färdigställda bostäder, uppföranden och kommersiella byggnader visar upp högkvalitativa byggnadsprojekt i hela costa del sol, övriga 
spanien och även i andra delar av Europa, under mer än ett årtionde.

Atlas Group Delivering Results Beyond Expectations 

Till skillnad från andra byggföretag, anställer 
Atlas Group alla medlemmar i teamet och 
väljer tekniska experter och professionella 
hantverkare inom varje område som är 
engagerade i att leverera högsta kvalitet 
åt kunderna. Direktör Mike Gregory säger: 
”Vi kompromissar inte och vi förväntar oss 
inte heller att våra kunder gör det. Du vill 
ha pålitliga poolspecialister, skickliga byggare 
och fantasifulla, kunniga landskapsarkitekter. 
Atlas Group kombinerar all denna expertis 
under ett tak.

Mike Gregory, direktör på Atlas Group, 
berättar mer. Berätta om tjänsterna som 
Atlas Group erbjuder?

”Vi är i huvudsak ett byggföretag, men 
i verkligheten mycket mer än så. Vi 
har kompletterande avdelningar som 
tillsammans tillhandahåller ett omfattande 
utbud av fastighetstjänster, vilket gör det 
möjligt för våra kunder att endast ha kontakt 
med ett företag i processen att bygga sitt 
drömprojekt. Detta möjliggör inte bara större 
samordning från början, utan det sparar 
också kundens kostnader och tid.” Vi har ett 
starkt team på över 150 anställda men lyckas 
behålla en mindre företagskänsla genom våra 

fortsatta investeringar i personalutbildning, 
vi tar hälsa och säkerhet extremt på allvar 
och genom att erkänna hårt arbete. Vi har 
olika evenemang för personal under hela 
året för att applådera hårt arbete och föra 
samman alla medlemmar i Atlas-familjen.”

Berätta om projektet Costafiore Gardens?

”Vi arbetar med Costafiore för att bygga ett 
nytt bostadsområde med lyxiga lägenheter 
med två och tre sovrum, inklusive 
takvåningar med privata takpooler i den 
blomstrande staden Estepona, på Costa del 
Sol. Vi är mycket glada över att ha startat 
partnerskapet och arbetet med VD Richard 
Schul och hans team har varit en smidig 
process. Vi delar samma syn på effektivitet, 
valuta för pengarna och att göra det lilla extra 
för att säkerställa att produkten levereras i 
tid och enligt budget, och om möjligt att 
överträffa kundernas förväntningar. Våra 
gemensamma värderingar innebar att det 
inte var några problem att samarbeta i det 
här spännande projektet.”

ATLAS GROUP
Centro Comercial Atenea 
Local 1 y 17 Ctra N-340, Km. 168
29680 Estepona
Málaga, España

T. +34 951 272 140

atlas-group.es
info@atlas-group.es
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C.M.R. Kitchens and Interiors är ett företag som uppenbarligen levererar en 
utmärkt produkt när det gäller kök och garderober. Det är ett företag som 
också är försäljare av toppvarumärken av vitvaror som neff, Siemens, Miele, 
Bosch, ett företag som är försäljare av bänkskivor som silestone, franke, krion, 
men viktigast, det är ett företag som gör mer än att bara leverera utmärkta 
produkter. 

C.M.R. är verkligen intresserade av 
sina kunder, det sätter alltid behov 
och önskemål i centrum för deras råd 
till kunden, därför är de kreativa och 
omtänksamma i sitt tillvägagångssätt, 
för trots allt är varje person 
annorlunda och varför ska varje kök 
vara detsamma? Naturligtvis har nya 
byggnadsprojekt sina begränsningar 
när det gäller organisation, men C.M.R., 
representerat av deras entusiastiska 
team bestående av Juan Luis Garcia 
Montes och Oscar Garcia Pereda, 
försöker alltid leverera skräddarsydda 
lösningar till sina kunder. 

Förutom den spanska marknaden 
har de arbetat internationellt i flera 
år med speciella projekt, alltid med 
entusiasm och engagemang. Men 
deras engagemang upphör inte efter 
monteringen. de garanterar alltid en 
fortsatt service och en bra garanti. 

De har varit involverade i Costafiore 
Gardens redan från början och 
garanterar ett perfekt slutresultat, 
vilket gör det blir ännu mer underbart 
att bo på Costafiore Gardens.

C.M.R. KITCHENS
Calle Marbella n11 
29680 Estepona
Málaga, Spain

T. +34 608 177 193
T. +34 630 993 864

cmr.cocinas.com
cmr.cocinas@gmail.com

C.M.R. Kitchens with sense
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RAW Interiors grundat av Toine Michielsen och Sander de Weijer är ett interiördesignföretag med nationella och internationella 
referenser. Företaget har funnits i över 20 år och har flera filialer i nederländerna. raws mål är att skapa maximal boendekomfort 
i en rik atmosfär. De designar den ultimata interiören och glömmer inte de gröna aspekterna. raw interiors har utvecklats till 
ett multidsciplinärt företag har berömts för sin unika stil såväl nationellt som internationellt. Raw fokuserar på att leverera en 
skräddarsydd atmosfär i en perfekt balans mellan individualitet, skönhet och naturligtvis funktionalitet.

RAW har en variation i kollektioner 
bestående av möbler från exklusiva 
varumärken, deras egna unika Private 
Label by RAW, lyxiga tillbehör och 
unika delar från artister. 

RAW Interiors är väl förtrogna med 
Costa del Sol och har gjort en hel 
del projekt i området och har även 
vunnit en internationell utmärkelse 
för ett inredningsprojekt i Benahavis 
Marbella Spanien. Dessutom är RAW 
välbekanta med vår entreprenör Atlas. 
De har gjort flera inredningsprojekt åt 
Atlas och möblerat en hel del villor i 
Marbella. 

RAW kommer att erbjuda tre olika 
paket för köparna av lägenheter och 
takvåningar i Costafiore Gardens. 
Ett val kan göras mellan guldpaketet, 
diamantpaketet och platinapaketet. 

RAW guidar köparna genom 
processen och kan skräddarsy paketen 
för att tillgodose allas önskemål och 
behov. Enkelt sagt vill RAW Interiors 
helt avlasta köparna av Costafiore 
Gardens och tillhandahålla maximal 
boendekomfort.

Raw Interiors
Wilhelminastraat 38
4818 Sh Breda
The Netherlands

T. +31 76 762 0079

rawinteriors.nl
breda@rawinteriors.nl

RAW interiors 
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Varning
Denna broschyr har sammanställts av oss med nödvändig omsorg, men inga rättigheter kan härledas från den. Informationen i broschyren är utan 
förpliktelse, avsedd enbart för adressaten och inte avsedd som ett erbjudande. Vi tar dock inget ansvar från vår sida för ofullständighet, felaktigheter 
eller på annat sätt eller för konsekvenserna av detta. Alla angivna storlekar och ytor är vägledande. Vi har inte kunnat spåra upphovsrättsinnehavarna 
av alla bilder och annat visuellt material som visas. Kontakta oss om du vill svara på detta.

María Jesús De Hoyos Navarro
maria@costafioregardens.com

Spanska - Engelsk -Franska

Rosa Rietbergen
rosa@costafioregardens.com

Spanska - Engelsk- Nederländska

Vi tycker att det är oerhört viktigt att känna till dina motiv, önskemål 
och krav. Förbindelsen med dig, rätt känsla och vår erfarenhet, 
kunskap och färdigheter, säkerställer att vi kan lyckas tillsammans. 
Denna tro och medföljande förståelse garanterar att försäljnings- 
och köpvägledningen via vårt kontor är mycket distinkt och framför 
allt mycket personlig. Vårt mål är att uppnå maximalt resultat för 
dig. Under köpet av din lägenhet eller takvåning kommer du att 
vägledas av entusiastiska och drivna proffs med en passion för 
jobbet och en hel del lokalexpertis. Ditt intresse kommer främst 
och vi vill uppnå bästa resultat! Är du intresserad av en lägenhet 
eller takvåning i Costafiore Gardens och vill du boka en tid eller 
begära ytterligare information? 

Vi står till ditt förfogande. Ring oss för att boka tid.

Costafiore Real Estate Solutions
Calle San Bernardo
29693 Estepona
Málaga, España

T. +34 660 65 35 89

Costafioregardens.com
info@costafioregardens.com

ETT HUS SKA VARA ETT HEM. DET ÄR MER ÄN TEGEL OCH STEN. IBLAND BOR DU DÄR I ÅR EFTER ÅR. DIN ÖNSKAN ATT FÖRÄNDRA 
DIN BOENDEMILJÖ ELLER KÖPA EN ANDRA BOENDEMILJÖ ÄR ALLTID MYCKET PERSONLIG. DENNA PERSONLIGA ASPEKT ÄR HÖGSTA 
PRIORITETET I VÅRT FASTIGHETSMÄKLARTEAM.

FÖRSÄLJNING OCH INFORMATION 
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