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Výhody:
+ Kompletná rekonštrukcia
+ Moderné zariadenie
+ Obľúbená lokalita
+ Zateplený bytový dom
+ Dostupné parkovanie
+ Okamžitá dostupnosť

Tech. Informácie:
Celková plocha 37 m2
Kompletzná rekonštrukcia
Zateplená bytovka
Vymenená strecha

Moderný 1-izb byt so zariadením Cena: 57.000€

Mat. Slovenskej, Stropkov Cena je konečná vrátane právneho 
servisu a poradenstva.

Kompletne zrekonštruovaný a moderne zariadený 1 izbový byt sa nachádza v
obľúbenej lokalite na ul. Matice Slovenskej v Stropkove. Byt prešiel kompletnou
rekonštrukciou počas ktorej boli vymenené plastové okná so sieťami proti
hmyzu, elektroinštalácia a murované jadro. O Vašu bezpečnosť sa postarajú
bezpečnostné dvere, ktoré Vám navyše poskytnú zvukovú a termoizolačnú
vlastnosť. Pri vstupe do bytu Vás očarí praktická chodba, ktorej súčasťou je
vešiaková stena so skriňou, botníkom a komodou. V kuchyni je moderná
kuchynská linka so vstavanou elektrickou rúrou a varnou doskou, nad ktorou je
digestor. Oproti je umiestnená kombinovaná chladnička s mrazničkou a dostatok
priestoru na stolovanie. Obývacia časť je od kuchynskej oddelená praktickým
barovým pultom, ktorý ponúka ďalší priestor na vychutnanie si rannej kávy,
dobrého jedla, či nápoja. Za ním je priestranná obývacia časť s rohovou sedačkou
a konferenčným stolom, obývačkovou zostavou a praktickým držiakom na
televízor. V celom byte sú znížené stropy s bodovými svetlami, položená
plávajúca podlaha a na chodbe prakticky zabudovaná práčka. V štýlovej kúpeľni
je moderný sprchovací kút, murované police, zrkadlo so svetlom, umývadlom a
WC. Celý byt je ladený v príjemných tónoch a určený na okamžité bývanie.
Bytovka je zateplená a bola vymenená strecha. Táto nehnuteľnosť prináša
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Vymenená strecha
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zak@rhc.sk
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www.rhc.sk

Bytovka je zateplená a bola vymenená strecha. Táto nehnuteľnosť prináša
mnoho benefitov ako super lokalitu s výbornou občianskou vybavenosťou,
množstvom parkovacích miest a možnosť rôznych oddychových či voľnočasových
aktivít pre malých i veľkých. Ak Vás táto nehnuteľnosť zaujala, tak ma kedykoľvek
kontaktujte. Obhliadky možné aj cez víkend. 

Poznámky:
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