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Wysokiej jakości 4 pokoje, alternatywa dla domu!

Cena

940 000 zł
8 468 zł/m2

KRAKÓW
Hamernia

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

111.00
m2 3 2 2 1

Dodatkowe udogodnienia:

 Klimatyzacja
 Balkon
 Parking

Na sprzedaż wysokiej jakości, wyjątkowe, w pełni wyposażone
dwupoziomowe mieszkanie zlokalizowane na Woli Justowskiej.
Nieruchomość znajduje się na 1 piętrze jednopiętrowego
apartamentowca otoczonego zielenią. W klatce 5 mieszkań. W całej
nieruchomości: 12. Wykończone w wysokim standardzie o metrażu 111
m2 w obecnym układzie składa się z:

- 2 sypialni,

- gabinetu,

- salonu z kuchnią i jadalnią,

- balkonu 6m2,

- ogrodu zimowy Schuco 7m2,

Do mieszkania przynależy garaż zlokalizowany bezpośrednio pod
mieszkaniem o metrażu 18m2 oraz miejsce parkingowe. Dodatkowo
możliwość korzystania ze schowka lokatorskiego i ogródka.

Salon z otwartą kuchnią i 9 dużymi oknami dachowymi w ekspozycji
wschód – zachód o powierzchni 40 m2. Wysokość pomieszczeń do 4 m
umożliwia wykonanie antresoli nad klatką schodową z powierzchnią do
spania około 6 m2 i wysokością 1,6 m.

Układ mieszkania zapewnia poczucie przestrzeni na każdym z
poziomów. W każdym pomieszczeniu znajduje się kilka obwodów
świetlnych z regulowanym natężeniem światła.

W oknach dachowych Velux zewnętrzne rolety przeciwsłoneczne. Okna
przystosowanie do sterowania elektrycznego. Na podłodze dąb
rustykalny.

Duża przestrzeń i duża ilość światła o każdej porze dnia i roku.
Mieszkanie jest klimatyzowane, ma także kominek. Na wyposażeniu
znajdują się dwie skórzane sofy i fotel Natuzi, meble kuchenne oraz
sprzęty marki Teka, Fagor, Liebherr, Siemens.

Łazienka przy salonie ma ponad 5m2 powierzchni, posiada wannę z
hydromasażem i dwa okna dachowe. Druga łazienka wyposażona jest w
bidet, toaletę, kabinę prysznicową oraz dwie umywalki i podgrzewaną
podłogę.

Z sypialni wychodzi się na balkon, z pokoju dziecka do ogrodu
zimowego w ciepłej konstrukcji szklano aluminiowej.

W bieli mebli i ścian wyróżnia się klatka schodowa, której cokół obity
dębowym fornirem zawiera
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