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Dom wolnostojący w Płotach
Przedstawiamy Państwu na sprzedaż funkcjonalny, klimatyczny dom
wolnostojący położony na działce o pow. 1064 m2 w otoczeniu zabudowy
jednorodzinnej.
Dom wybudowany w 2011 roku z bardzo dobrych materiałów
budowlanych wg projektu "DOM W TAMARYSZKACH 4"
Na powierzchnię całkowita domu 200 m2 składają się dwa poziomy -
parter i piętro.
W bryle budynku garaż jednostanowiskowy z kotłownią. Do niego jest
dostawiona wiata garażowa.
Na tyłach domu garaż wraz z pomieszczeniem gospodarczym.
Ogrzewanie gazowe, kominek w salonie,

Na parterze znajdują się:
*wiatrołap gdzie znajduje się zabudowana szafa
*hol
* salon podzielony na część wypoczynkową z kominkiem oraz wyjściem na
zadaszony taras oraz piękną oranżerię. *wydzielona jadania.
*kuchnia wraz ze spiżarką
* pokój
* łazienka (prysznic) wc, ogrzewanie podłogowe
* garaż
*kotłownia, pralnia

Na piętro prowadzą pięknie wykonane dębowe schody. Tu znajdują się:
* 4 sypialnie w tym 2 z wyjściem na balkon, jedna z garderobą
* łazienka (wanna) z wc, ogrzewanie podłogowe

Położony w spokojniej okolicy. Bliski dostęp do lasu, rzeki, nad morze 20
minut autem (Kołobrzeg, S6).

Dachówka ceramiczna, podłogi deska barlinecka, terakota,
Pomieszczenia zaaranżowane z ogromną dbałością o każdy szczegół przy
wykorzystaniu najwyższej jakości materiałów.

Zapraszamy na prezentacje.
Nie zwlekaj umów się już dziś:)

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

numer oferty 411909
nieruchomość DOM
operacja SPRZEDAŻ
cena 920 000 PLN
cena [m2] 4 595 PLN
miejscowość PŁOTY
rodzaj nieruchomości WOLNO STOJĄCY
forma własności WŁASNOŚĆ,

WŁASNOŚĆ
powierzchnia 200 m2

powierzchnia użytkowa 130 m2

powierzchnia działki 1 064 m2

ilość pokoi 5
rok budowy 2011
rynek WTÓRNY
kształt działki PROSTOKĄT
standard WYSOKI STANDARD
materiał PUSTAK
pokrycie dachu DACHÓWKA

CERAMICZNA
okna POŁACIOWE, PCV
typ kuchni ANEKS KUCHENNY
ilość łazienek 2
przynależne GARAŻ
instalacje ELEKTRYCZNA,

WODNA,
KANALIZACJA,

GAZOWA
źródło C.W. PIEC GAZOWY,SOLAR
ogrzewanie C.O.

GAZOWE,KOMINEK,PI
EC

zabezpieczenia ALARM

Uwaga! Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa.



Mają one charakter informacyjny - zalecamy ich osobistą weryfikację.

 

 

 



 

 

 



 


