
Ver: 2022-01

ID: PZ0495

Výhody:
+  Priestrannosť bytu
+ Moderná rekonštrukcia
+ Kompletne zariadený byt
+ Zateplená bytovka
+ Presklená lodžia   
+ Možnosť hypotéky

Tech. Informácie:
Úžitková plocha 78,04 m2
Poschodie 3.

Krásny 4 izb byt aj so zariadením Cena: 115 000 €

Krátka, Stropkov Cena je konečná vrátane právneho 
servisu a poradenstva.

Moderne zrekonštruovaný byt sa nachádza v čerstvo zateplenej panelovej bytovke na
treťom poschodí. Pri vstupe do bytu Vás privíta priestranná chodba s vešiakovou skriňou,
komodou a dvoma veľkými zrkadlami. Vedľa, v kompletne zrekonštruovanej kuchyni je
moderná kuchynská linka vyrobená na mieru. Je v nej zabudovaná umývačka riadu značky
Bosch, ako aj plynová varná doska tej istej značky. Elektrolux je značka elektrickej
teplovzdušnej rúry na pečenie nad ktorou je digestor s vývodom do vzduchotechniky.
Chladnička značky Whirlpool je umiestnená v potravinovej skrinke s množstvom vždy
potrebných odkladacích priestorov. Je tam tiež osadená vstavaná mikrovlnná rúra.
Priestrannosť kuchyne umožnila umiestnenie stolovania pre 4 osoby, kde si budete
spoločne v kruhu rodiny vychutnávať pripravené jedlá. Za kuchyňou je prvá detská izba
zariadená písacím stolom, skrinkami, váľandou a komodou. V druhej detskej izbe je tiež
váľanda, ale aj detská postieľka, dve skrine, písací stôl a televízor. Najpriestrannejšou izbou
bytu je útulná obývačka, kde sa nachádza pohodlné sedenie pre Vás a Vašich hostí. Je tam
aj obývacia stena s televízorom a konferenčným stolíkom + dve taburetky, ktoré poslúžia
ako ďalšie príručné sedenie. Ďalšou izbou je spálňa s manželskou posteľou, nočným
stolíkom a veľkou šatníkovou skriňou. Pýchou bytu je aj kompletne zrekonštruovaná
kúpeľňa s použitím prvotriednych materiálov. Je v nej osadená vaňa, veľkoformátové
zrkadlo, ako aj množstvo odkladacích priestorov. Rekonštrukciou prešlo aj WC, ktoré je
samostatné, takže jeho použitie nebude blokovať použitie kúpeľne. Byt má presklenú
lodžiu zariadenú balkónovým setom na sedenie a komodou, kde si v pokoji môžete
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lodžiu zariadenú balkónovým setom na sedenie a komodou, kde si v pokoji môžete
vychutnávať rannú kávu, alebo aj večerné víno. Všetky okná boli vymenené za plastové a
interiérové dvere za moderné s obložkami. Na zemi sú plávajúce podlahy v kombinácii s
praktickou dlažbou doplnené o koberčeky. Za bytovkou sú detské ihriská s množstvom
lavičiek a zelene. Vpredu sú parkoviská a v blízkosti aj potraviny, obchody, školy, škôlky ... .

Poznámky:
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