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Dębica, nowy dom w stanie deweloperskim

Cena

590 000 zł
5 566 zł/m2

DĘBICA
Dębica

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki

106.00 m2 5 4 2

Dodatkowe udogodnienia:

 Ogrodek
 Przyjazne dla zwierząt
 Parking

Biuro nieruchomości Mint Property zaprasza do zapoznania się z nową
inwestycją, która obejmuje budowę kompleksu nowoczesnych domów
parterowych, wolnostojących położonych  w cichej i malowniczej części
Dębicy z doskonałą lokalizacją oraz łatwym i szybkim dostępem do
centrum miasta.  

Mamy przyjemność przedstawić Państwu  ofertę nowoczesnego domu
zlokalizowanego na nowo powstałym osiedlu. Budynek jednorodzinny,
parterowy o powierzchni użytkowej 106,39 m to doskonały wybór dla
rodziny 4-6 osobowej. Wnętrze podzielono na cześć dzienną i nocną.
Wnętrze mieści bogaty układ funkcjonalny. Część dzienna to obszerny
livingroom, na który składa się otwarta kuchnia i pokój z jadalnią. Salon
otwarto na dwie strony. Komfortowa strefa nocna składa się z 4 pokoi
ulokowanych w przeciwległej części domu. Każda sypialnia ma
zaprojektowane drzwi balkonowe, dzięki którym można wyjść z pokoju
bezpośrednio do ogrodu. W domu zaprojektowano również dużą
łazienkę oraz dodatkową toaletę, a także pralnię z kotłownią oraz
spiżarnię.

Prezentowany w ofercie budynek w stanie deweloperskim posadowiony
będzie na działce o powierzchni 530m. Ogrzewanie podłogowe na
całości budynku. Całe osiedle zostanie ogrodzone, wykonane zostaną
podjazdy i drogi utwardzone kamieniem. 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

1. Wiatrołap - 3,04 m2
2. Hall - 2,88 m2
3. Przedpokój - 5,99 m2
4. Łazienka - 5,43 m2
5. Pokój - 11,81 m2
6. Pokój - 8,82 m2
7. Pokój - 11,51 m2
8. Pokój - 12,26 m2
9. Pokój dzienny - 31,34 m2
10. Kuchnia - 9,42 m2
11. Spiżarnia - 2,30 m2
12. WC - 1,59 m2
13. Kotłownia + pralnia - 4,70 m2

Inwestycja
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