Aleksandrów Łódzki (gw), Rąbień - dom na sprzedaż
Cena: 545000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Lisowski Mariusz
509 719 427
biuro@lisowskinieruchomosci.pl

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Szczegóły oferty
Symbol oferty

PRF-DS-727
Aleksandrów Łódzki (gw),

Lokalizacja
Rąbień

Opis
Professional Nieruchomości Lisowski
siedziba- Zgierz ul. Boruty 20
Przedstawiamy ofertę sprzedaży domu Murator M32b Zielona równina
- wariant II jest wariantem cieszącego się popularnością projektu
Murator M32 Zielona równina. W przeciwieństwie do bazowej wersji
projekt ma więcej pokoi, większą powierzchnię, więcej stanowisk
garażowych. Projekt domu Murator M32b Zielona równina - wariant
II jest doskonałym rozwiązaniem dla osób posiadających średniej
szerokości działkę. Bryła budynku posiada formę prostą, przez co jest
tani w budowie. Ciekawym elementem jest uwzględniony przez
architekta ozdobny wykusz. Projekt ma usytuowaną kalenicę
równolegle do drogi, co jest istotne ze względu na wymagania
określone w planie zagospodarowania przestrzennego. Dom został
zaprojektowany z myślą o zabudowie wolnostojącej. Autor projektu
uwzględnił garaż dwustanowiskowy w bryle budynku. Konstrukcja
budynku przykryta jest dachem kopertowym, który doskonale chroni
budynek przed niekorzystną pogodą. Projekt Murator M32b Zielona
równina - wariant II to dom parterowy z poddaszem użytkowym,
dzięki czemu domownicy mogą cieszyć się większą prywatnością.
Autor projektu przewidział w nim ciekawie prezentującą się strefę
dzienną. Dzięki zamknięciu kuchni na salon, zapachy
przygotowywanych potraw nie są wyczuwalne w części
wypoczynkowej. Znajdujący się w kuchni stół umili każdy poranek
spędzając czas z rodziną. Dodatkowo przydatnym pomieszczeniem
jest pojemna spiżarka. W salonie znajduje się nastrojowy kominek
dający przyjemne ciepło i nadający wnętrzu przyjemnej atmosfery. W
domu zostały przewidziane dwie komfortowe łazienki- po jednej na
każdej kondygnacji. Strefa sypialniana składa się z czterech pokoi, co
jest doskonałą opcją dla 4-6 osobowej rodziny. Przestrzeń można
wykorzystać także jako pokój dla gości lub gabinet. Sporym atutem
projektu jest uwzględniona w nim praktyczna garderoba, która
minimalizuje potrzebę posiadania w pokojach dużych szaf, dzięki
czemu są one bardziej przestronne. Taras jest idealnym miejscem do
organizowania rodzinnych spotkań i chwili relaksu. Budynek został
zaprojektowany w technologii murowanej. Jego wygląd zewnętrzny
uwydatnia cechy charakterystyczne dla stylu tradycyjnego, co jest
idealnym rozwiązaniem dla osób ceniących klasykę i prostotę.
Właściciel wyraża zgodę na oglądanie nieruchomości tylko po uprzednio
umówionym spotkaniu i w obecności przedstawiciela biura Nieruchomości
Professional.Przed prezentacją nieruchomości podpisywana jest umowa
pośrednictwa przy kupnie.

Pow. całkowita [m2]
Ilość pokoi

216,00 m²
5

Cena

545 000 PLN

Cena/m2

2523.15 PLN

Nieruchomość
Standard
Technologia
cegła max
budowlana
Garaż
Stan prawny

na dwa samochody
Własność

Powierzchnia działki
2 000 m²
[m2]
Zagosp. działki
Kształt działki
Rodzaj domu

niezagospodarowana
prostokąt
wolnostojący

Pokrycie dachu

blachodachówka

Stan budynku

do wykończenia

Ogrodzenie działki
Rok budowy
Woda
Dojazd
Otoczenie
Ogrzewanie

siatka
2016
w ulicy
asfalt
działki zabudowane
gazowe

Prąd

w ulicy

Kanalizacja

w ulicy

Pomieszczenia

Ilość pokoi

Cena:545.000 zł do negocjacji
Kontakt: tel.
Mariusz Lisowski tel. 608 509 190
Więcej podobnych ofert na stronie
www.lisowskinieruchomosci.pl
UWAGA ! Każdy klient korzystający z naszych
usług może skorzystać z rabatów na
usługi remontowo-budowlane
w naszej firmie i zakupy materiałów budowlanych
u naszego partnera w hurtowni” Specbudowa.pl”
grupa Nero w Zgierzu ul. Hoża 6.
Biuro zajmuje się również wykupem zadłużonych mieszkań.
Nota prawna
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na
podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych
od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty
określonej w art. 66 i następnych K.C.
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