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Výhody:
+  5 r. kompletná rekonštrukcia 
+ blízkosť centra mesta
+ tichá a bezpečná lokalita
+ bezproblémové parkovanie
+ výťah a vlastná lodžia
+ možnosť hypotéky

Tech. Informácie:
Úžitková plocha 64,36 m2
Poschodie 1. zo 6-tich
Zateplená bytovka

Moderný 3 izb. byt vo vyhľadávanej lokalite Cena: 98 000 €
Tehelná, Giraltovce Cena je konečná vrátane právneho 

servisu a poradenstva.
Za bezpečnostnými protipožiarnymi dverami Vás privíta priestranná chodba s vešiakovou
stenou a botníkom, šatníkovou skriňou, ako aj komodami. Čiže množstvo vždy potrebných
odkladacích priestorov. Na konci chodby za rohom sa nachádza praktická kuchyňa s
priestorom na stolovanie a rohová kuchynská linka vyrobená na mieru. Sú v nej
zabudované spotrebiče ako plynová varná doska v kombinácii s elektrickou teplovzdušnou
rúrou, odsávačom pár s vývodom do vzduchotechniky, ako aj umývačka riadu. V ďalšej
miestnosti je moderná obývačka s východom na zariadenú lodžiu lavicou na sedenie, kde si
určite vychutnáte rannú kávu, alebo večerné víno. Vedľa sa nachádza rozlohou štedrá
detská izba, ktorá ponúka množstvo priestoru na hranie sa Vašich detí, odkladacieho
priestoru, ako aj priestoru na umiestnenie postelí a písacích stolov. Za ňou sa nachádza
vchod do rodičovskej spálne s manželskou posteľou a vstavanou šatníkovou skriňou. V
kúpeľni je osadená rohová vaňa, radiátor, umývadlo so skrinkou, ako aj veľké zrkadlo. Hneď 
vedľa sa nachádza samostatné WC, takže jeho používanie nebude blokovať kúpeľu. Byt sa
nachádza na prvom poschodí a pred 5 rokmi prešiel kompletnou rekonštrukciou. Boli
znížene stropy s osadením úsporných bodových svetiel, vymenené plastové okná,
elektroinštalácia, vzduchotechnika v kúpelni, WC a kuchyni, ako aj uložená praktická dlažba
v kombinácii s drevenou a laminátovou podlahou. Teplo bytu zabezpečujú radiátory
ústredného kúrenia doplnené o podlahové kúrenie na chodbe a kuchyni, ako aj elektrický
radiátor v kúpeľni. Byt sa predáva čiastočne zariadený spolu so samostatnou pivnicou.
Preto ak túžite po zrekonštruovanom byte s lodžiou blízko centra mesta v zateplenej
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Kontakt:
Mgr. Pavol Žák
0910 964 114
zak@rhc.sk
Realitné a hypotekárne centrum
www.rhc.sk

Preto ak túžite po zrekonštruovanom byte s lodžiou blízko centra mesta v zateplenej
bytovke s krásnym prostredím, tak nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať. 

Poznámky:
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