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Piękne mieszkanie z tarasem, 72 m2,Grzegórzki Park

Cena

1 100 000 zł
15 278 zł/m2

KRAKÓW
Francesco Nullo

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

72.00 m2 3 2 1 9

Dodatkowe udogodnienia:

 Winda
 Balkon

Mint Property prezentuje trzypokojowe mieszkanie o
powierzchni 72 m2 położone przy ul. Francesco Nullo w
inwestycji Grzegórzki Park. 

Mieszkanie położone na dziewiątym piętrze budynku z 2016 roku,
składa się z następujących pomieszczeń:

Salon z aneksem kuchennym - 28 m2
Sypialnia 1 - 12 m2
Sypialnia 2 - 13 m2
Łazienka - 4 m2
Toaleta - 2 m2
Przedpokój 

Dodatkowo, do nieruchomości przynależy taras o powierzchni 44
m2. wraz z ławkami oraz stolikiem kawowym, z donicami i zielenią, na
którym usytuowana jest automatyczna, sterowana na pilota pergola. Z
tarasu widok na Tatry w wiosenne i jesienne dni. Na tarasie jest
zapewnione oświetlenie nocne oraz dostęp do 4 gniazdek energii
elektrycznej, a także zimnej wody użytkowej. W cenie mieszkania
również szafa tarasowa - jako schowek na różne przedmioty, które nie
mieszczą się w mieszkaniu.

Na podłogach w sypialniach, salonie i jadalni, deska Barlinecka - dąb
bielony. W przedpokoju, hallu i aneksie kuchennym, kamień naturalny -
granit. W hallu ogrzewanie podłogowe zapewniają rury centralnego
ogrzewania. W mieszkaniu zastosowano automatyczne sterowanie
ogrzewaniem, systemu Danfoss, ze sterowaniem temperaturą za
pomocą komórki, co w ciągu sezonu grzewczego przynosi oszczędności
miesięczne na poziomie ok 650-800 zł.

W kuchni znajdują się: zabudowa meblościanką - meble na wysoki
połysk, wraz z piekarnikiem, mikrofalówką, lodówką, płytą indukcyjną,
zmywarką (wszystkie urządzenia marki Bosch), okapem, oraz
zlewozmywakiem. Blat granitowy gr. 3 cm. W kuchni również znajduje
się mała szafka - spiżarka. W jadalni - mebel wiszący - witryna, oraz
mała winiarnia, przymocowane do ściany. W salonie znajduje się
narożnik, meblościanka, oraz 2 małe stoliki. Za meblościanką schowany
jest system sterowania ogrzewaniem oraz odkurzacz bezprzewodowy
Dyson.
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