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2 POKOJE|TAURON ARENA|OLSZA|WYSOKI STANDARD|OKAZJA

Cena

2 000 zł
43 zł/m2

KRAKÓW
Śliczna

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

47.00 m2 2 1 1 7

Dodatkowe udogodnienia:

 Winda
 Klimatyzacja
 Balkon
 Parking
 Ochrona

MINT Property prezentuje wykończone w wysokim standardzie
dwupokojowe mieszkanie przy ul. Ślicznej 30B

Przedstawiana nieruchomość o powierzchni 47m2 usytuowana jest na 7
piętrze i składa się z:

-Przedpokoju
-Salonu z aneksem kuchennym
-Sypialni
-Łazienki
-Balkonu (powierzchnia nie ujęta w 47m2 mieszkania)

Mieszkanie wykończone z dbałością o detale przy użyciu materiałów
wysokiej jakości: podłoga jesionowa, drzwi lakierowane, meble
kuchenne i szafy na zamówienie.

Salon: który stanowi główne pomieszczenie, jest jasny i przestronny.
Wyposażony w wygodną kanapę odpowiednią do spania dla 2 osób
sprawia, że wypoczynek w salonie to czysta przyjemność. Wyposażenie
obejmuje również 55 calowy telewizor Sharp wraz z kinem
domowym 5+1 Samsung. Całości dopełniają stół jadalny z blatem z
czarnego szkła i czarno-biały stolik kawowy również ze szklanym
blatem.

Sypialnia dla pary: została wyposażona w stalowe kute łóżko o
szerokości 160cm z materacem grubości 30cm, bardzo dużą szafę z
drzwiami przesuwanymi i szufladami, biurko z szafką wiszącą. Szafa i
szafki wykończone szkłem i lustrami.

Kuchnia wyposażona w sprzęt Samsung: płyta indukcyjna, piekarnik,
zmywarka, lodówka side by side z kostkarką do lodu i
dystrybutorem schłodzonej wody. Zamontowano pod zlewem filtr
wody - odwrócona osmoza (woda z filtra podłączona również do
lodówki). W kuchni są wszystkie potrzebne sprzęty: garnki, sztućce,
talerze itd.

Łazienka klimatyczna i funkcjonalna wyposażona w markowy osprzęt
Roca, Geberit, Hanza itd. W łazience zlokalizowana jest pralka Hoover.

W przedpokoju znajduje się druga bardzo pojemna szafa z drążkiem,
półkami i szufladami.

Lokalizacja:

Mieszkanie znajduje się na strzeżonym osiedlu w sąsiedztwie terenów
zielonych oraz

Dane agenta:
Anna Piwowarska

535144299 anna.piwowarska@mintproperty.pl


