375 000 €
Typ

predaj

Druh

Rodinný dom

Rozloha

661 m²

Stav

neuvedený

Pozemok

661 m²

Voda

studňa

Elektrina

230/400V

Plyn

Nie

Kanalizácia áno

Krásny 4izb.bungalov v Ivanke pri Dunaji
Realitná kancelária LEGACY Vám formou výhradného zastúpenia majiteľa
ponúka Váš nový vysnívaný domček. Priestorovo veľkorysý rodinný dom
ktorý vo Vás už pri vstupe evokuje atmosféru tepla domova je určený pre
náročnejšieho klienta ktorý kladie pri svojich nárokoch dôraz na priestor a
svetlo. Príjemná, zeleňou obklopená už zabývaná a vystavaná lokalita s
výbornými susedmi, dobrá dostupnosť a tiež množstvo možností k venovaniu
sa voľnočasovým aktivitám. Kvalitné prevedenie, do detailu premyslená
dispozícia s oddelenou dennou a nočnou časťou. Výborne využitý udržiavaný
pozemok so záhradným domčekom. O príjemné chvíle v letných mesiacoch
sa postará prestrešená terasa alebo posedenie v záhradnom domčeku.
Prostredie v ktorom so svojou rodinou a priateľmi budete chcieť tráviť celé
leto.
Základné parametre domu:
- počet izieb: 4 [obývačka + 3 spálne]
- rozloha: 145 m²
- terasa 10,5 m²,
- mesto: Ivanka pri Dunaji
- počet nadzemných podlaží: 1
- pozemok: 661 m²
- siete: kanalizácia, elektrika, studňa
- kolaudované 2009
Dom má veľmi logicky a zároveň veľmi príjemne riešenú dispozíciu. Srdce
domu tvorí priestorovo veľkorysá „denná miestnosť“, ktorá pozostáva z
kuchyne, jedálenskej časti a obývačky s veľkým krbom. Moderná kuchyňa s
množstvom úložného priestoru, s dostatkom pracovnej plochy, spojená s
priestrannou jedálenskou časťou so vstupom na príjemnú prekrytú terasu
ktorá je akousi letnou nadstavbou jedálne. Presne takto by mal vyzerať
moderný a veľkorysý priestor pre trávenie spoločných chvíľ celej rodiny.
Súčasťou dennej časti domu je predsieň so vstavanou skrňou, samostatné
WC, veľká technická miestnosť zároveň slúžiaca aj ako sklad a
samozrejmosťou je priestranná komora (špajza) s oknom. Nočnú časť domu
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