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Nowoczesny bliźniak z dużą działką.
Szukasz nowoczesnego domu na nowym osiedlu?

Szukasz domu wykonanego w najnowszej technologii?

Szukasz domu gdzie wypoczniesz po pracy?

Szukasz domu energooszczędnego?

Szukasz dimu z roletami zewnętrznymi?

Szukasz domu z dużą działką?

Szukasz domu z ogrzewaniem podłogowym?

Szukasz domu z "darmową" wodą do podlewania ogródka?

Szukasz domu z dobrym dojazdem do centrum?

Szukasz domu z ogrodzona działką?

Szukasz domu z instalacją alarmową?

Szukasz domu z.tak to ten dom którego szukasz?

Budynek mieszkalny jednorodzinny zaprojektowany został jako
dwulokalowy wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym. Bryła
budynku oparta jest na rzucie prostokąta. Na parterze zaprojektowano
pokój dzienny z kuchnią i jadalnią, hol wejściowy i łazienkę. Na piętrze
zaprojektowano łazienkę i trzy pokoje. Budynek jest niepodpiwniczony.

Budynki murowane z bloczków silikatowych, strop betonowy
monolityczny, dach pokryty dachówką ceramiczną.

Rolety zewnętrzne, stolarka PCV, zespolona trzyszybowa w okleinie
drewnopodobnej, ogrzewanie podłogowe zasilane kotłem gazowym
kondensacyjnym (dwufunkcyjnym),rekuperacja, w łazienkach grzejnik
drabinkowy, ściany wewnętrzne wykończone tynkiem gipsowym. Poddasze
o max wysokości do 1,5 m. Na posesji 2 miejsca postojowe, teren
ogrodzony.

Instalacje:

-elektryczna

-gazowa

-telekomunikacyjna

-wodna

-kanalizacji sanitarnej

-kanalizacji deszczowej (zbiornik na własnej działce).

Zapraszamy do kontaktu.

PARTER salon 33,8m2,kuchnia 11,10m2,przedsionek 5,44m2,łazienka
3,55m2.

PIĘTRO pokoje 14,3m2 14,3m2 10,44m2, łazienka 9,65m2, hol 4,15m2.

Wydanie wrzesień 2023.

numer oferty 410920
nieruchomość DOM
operacja SPRZEDAŻ
cena 820 000 PLN
cena [m2] 7 455 PLN
miejscowość KOŚCINO
lokalizacja LEWOBRZEŻE
rodzaj nieruchomości BLIŹNIACZY
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 110 m2

powierzchnia użytkowa 110 m2

powierzchnia działki 550 m2

ilość pokoi 4
rok budowy 2023
rynek PIERWOTNY
standard BARDZO WYSOKI

STANDARD
materiał CERAMIKA
typ kuchni ANEKS KUCHENNY
ilość łazienek 2
przynależne GARAŻ, OGRÓDEK
instalacje ELEKTRYCZNA,

WODNA,
KANALIZACJA,

GAZOWA
źródło C.W. PIEC GAZOWY

agent odpowiedzialny za ofertę

PIOTR SZULC
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Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

Uwaga! Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa.
Mają one charakter informacyjny - zalecamy ich osobistą weryfikację.

 

 

 

 



 

  


