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Trzypokojowe mieszkanie, 115 m2, Miłkowskiego

Cena

1 200 000 zł
10 435 zł/m2

KRAKÓW
Miłkowskiego

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

115.00
m2 3 3 2 5

Dodatkowe udogodnienia:

 Winda
 Balkon

Mint Property prezentuje trzypokojowe mieszkanie o
powierzchni 115 m2 położone przy ul. Miłkowskiego.

Dwupoziomowe mieszkanie położone na piątym - ostatnim piętrze
budynku z 2011 roku, składa się z następujących pomieszczeń:

Poziom 1:

Salon z aneksem kuchennym
Łazienka z WC
Garderoba

Do tego poziomu przynależy duży taras z zamontowaną elektrycznie
sterowaną markizą.

Poziom 2:

Sypialna z dedykowaną dla niej garderobą
Pokój 
Duża łazienka z wanną i prysznicem oraz WC
Pomieszczenie gospodarcze - pralnia
Przestronny hol z aneksem biurowym

Mieszkanie wykończone jest w bardzo wysokim standardzie z
zachowaniem dbałości o każdy szczegół. Na całej podłodze położone
zostało drewno egzotyczne - bambus antyczny. Na piętro prowadzą
schody z dębowymi stopniami. Bezpieczeństwo zapewnia balustrada ze
stali nierdzewnej z hartowanymi szybami.

Kuchnia w pełni umeblowana - blaty granitowe, szafki kuchenne
lakierowane, zautomatyzowane ( system Blum ) - otwierane na dotyk.
Wyposażona w wysokiej klasy sprzęt AGD - zmywarkę, ekspres do kawy
w zabudowie z płytą grzewczą, piekarnik z mikrofalą w zabudowie z
płytą grzewczą, młynek do mielenia odpadów, okap oraz płytę
indukcyjną firmy De Dietrich.

Apartament na obydwu kondygnacjach wyposażony jest w klimatyzację
oraz system alarmowy.
Usytuowany na południe przez co jest bardzo jasny i słoneczny.

 

Do mieszkania przynależne są dwa miejsca postojowe w garażu
podziemnym oraz duża komórka lokatorska (9 m2) w cenie 140 000
PLN. 

 

Lokalizacja:

W sąsiedztwie Skałki Twardowskiego i Zakrzówek, a także Kampus
Uniwersytetu Jagiellońskiego ,Motorola, Ericpol, Nokia oraz Shell.
Bardzo dobra lokalizacja pod względem komunikacyjnym. Przy osiedlu
znajdują się przystanki autobusowe i

Dane agenta:
Łukasz Janawa

536303391 lukasz.janawa@mintproperty.pl


