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Willa na sprzedaż, Stobierna

Cena

3 000 000 zł
9 677 zł/m2

DĘBICA
Stobierna

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki

310.00 m2 7 4 4

Dodatkowe udogodnienia:

 Ogrodek
 Przyjazne dla zwierząt
 Klimatyzacja
 Balkon
 Ochrona

Biuro Nieruchomości MINT Property ma przyjemność przedstawić
Państwu willę na sprzedaż. Nieruchomość o powierzchni całkowitej 500
m2 ulokowana jest na 30 arowej działce w Stobiernej nieopodal Dębicy.

Budynek wykonany z materiałów najwyższej jakości.

Nieruchomość składa się z:

salonu połączonego z kuchnią
sypialni
dwóch pokoi gościnnych
pokoju dziecięcego
pokoju konferencyjnego
gabinetu
trzech łazienek,
wc
antresoli
wiatrołapu 
garderoby

Dom w pełni wyposażony. W kuchni agd wysokiej jakości marki Siemens
- piekarnik, płyta indukcyjna, okap kuchenny, lodówka, zmywarka,
mikrofalówka oraz eksperes do kawy. Zabudowa kuchenna lakierowana
na wysoki połysk. Łazienki w wanną Richo Olivia 120x180 cm, wanną
Excelent Comfor oraz wolnostojąca wanną, baterie marki Kohlman Rxin.
W salonie znajduje się kominek Robiren AIR25 z narożną szybą
podnoszoną do góry, 85-cio calowy telewizor wraz ze sprzętem
nagłaśniającym Denon - 5 kolum oraz subwoofer.  Wszystkie meble
wykonane ze skóry naturalnej w pełni wyposażone w przegrody.

Na podłodze w pokojach deski podłogowe Globalwood wykonane z Dębu
Migdałowego sczotkowanego oraz olejonego. Ściany tapetowane oraz
klejone płytami lakierowanymi, fornirem orzech canaletto, obkładane
tapicerowaną tkaniną oraz czarnymi szybami i lustrami. Balustrady
szklane. Schody lakierowane na wysoki połysk w kolorze żółtym,
zabezpieczone folią bezbarwną. Oświetlenie wewnątrz zapewnia około
100 lamp bardzo wyoskiej jakości.

Nieruchomość posiada 17 okien dachowych. Wszystkie okna są
trójszybowe. Taras wykonany z modrzewia syberysjkiego. Ozdobiony
przy pomocy trawnika oraz alumioniowych belek lakierowanych
proszkowo.

W garażu dwustanowiskowym na podłodze oraz ścianach znajdują się
płytki Tecniq Grys. Brama
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