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НОВИГРАД
На само 200 м од мора налазе се апартмани са погледом на море и пословни простори. У близини су
трговачки центри, аутобуска станица и центар града.Апартмани су величине од 56-78м2 са две
спаваће собе и пространим терасама. Пословни простори од 31-129м2. Ова јединствена локација
омогућује потпуно уживање у лепотама мора, али и живота у центру догађања.

ПОРЕЧ

Mихатовићи
Атрактивне виле на само 4км од центра града. Уживајте у зеленој оази надохват топлог мора.Виле
су архитектуром прилагођене пријатном породичном животу.

ПОРЕЧ
Буићи

Модерне атрактивне виле грађене са елементима традиционалне истарске архитектуре. Близина
топлог мора и комодитет властитог базена само су део разлога зашто купити ове виле.

ВРСАР

Каштел Верготини
Апартман у Каштелу Верготини јединствена је прилика да станујете у модерном објекту изграђеном
у 13 веку. Делови зидова апартмана су оригинални зидови Каштела сачувани још од првобитне
изградње. Поречки бискуп Отон наложио је изградњу Каштела средином 13 века, а ТИМ 90 га је
комплетно реновирао поштујући оригиналну архитектуру и традиционалне материјале уз стални
надзор Канцеларије за заштиту културне баштине. Апартман се налази на јужном улазу у Каштел и
има 117,82м2 на две етаже-приземље и спрат. То је последњи слободан апартман у овом
јединственом објекту-не пропустите последњу прилику!
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СВЕТВИНЧЕНАТ
Само за неизлечиве романтичаре. Апартман на најлепшем ренесансном тргу у Истри са погледом на
море. Светвинченат је културно средиште Истре са многобројним програмима током целе године.
Две спаваће собе,дневни део у оригиналном камену,укупно 64м2 гарантују комфор са дашком
традиције надомак топлог мора.

СВЕТВИНЧЕНАТ
Оригинална Истарска кућа комплетно обновљена на традиционалан начин и са традиционалним
материјалима. Омогућите себи нешто заиста посебно, нешто што је јако тешко више пронаћи у
Истри. На три етаже,укупно 170м2 кућу можете уредити по својој жељи, а постоји могучност
уређења у три одвојена стана.

ПУЛА

Поречанка
Апартмани и пословни простори у атрактивној модерној грађевини у центру Пуле. Близина
пијаце,трговачких центара,вртића,школа,али и позоришта и светски познате Арене као и топлог
мора, предност је сигурног и угодног становања и успешног пословања. На задњој етажи зграде
налазе се два стана са сопственим вртом и предивним погледом на Пулу. Зграда је од аеродрома
удаљена само 10 минута вожње.

ПОРЕЧ
Вели Мај

На само 800м од мора,са спектакуларним погледом на целу поречку обалу и приобаље,градимо
објекат са апартманима и пословним просторима Вели Мај. Објекат је још у плану, завршетак
изградње предвиђамо за јул 2010 године. Апартмани од 31-160м2 и пословни простори од 15-1600м
2 чине овај објекат центром збивања северног дела Пореча са многобројним садржајима.За
захтевније купце смо на трећем спрату обезбедили 5 апартмана са најлепшим погледом и јакуззијем
у сопственој башти. Резервишите на време свој део топлог мора и плавог неба.

Уколико међу понуђеним нисте
нашли нешто што вас интересује,
обратите нам се са поверењем,

учини ћемо све

да пронађемо оно што желите!

ТИМ 90 је деоничарско друштво за грађевинарство и
пројектовање које већ 18 година на овим просторима
гради квалитетне стамбене и пословне просторе.
Од настанка до данас изградили смо и опремили више
од 50.000 м2 квалитетног стамбеног и пословног
простора на подручју Истре.
Осим основне делатности-изградње објеката, ТИМ 90
пружа преко својих предузећа кћери и услуге
саветовања, надзора, консалтинга – ТИМ 1990,
руковођење и одржавање објекта – ТИМ 2000, као и
трговина грађевинског материјала и опреме за
завршно уређење објеката – ТИМ 91.
Обратите се са поверењем нашем овлашћеном
заступнику.
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