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Luksusowy apartament na sprzedaż w Rzeszowie!

Cena

995 000 zł
11 093 zł/m2

RZESZÓW
Kolbego

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

89.70 m2 4 3 2 5

Dodatkowe udogodnienia:

 Winda
 Klimatyzacja
 Balkon
 Parking

Biuro nieruchomości Mint Property ma przyjemność przedstawić
Państwu na sprzedaż luksusowy i niepowtarzalny apartament przy ulicy
Kolbego w Rzeszowie.

Apartament o powierzchni 89,70 m2 znajduje się na ostatnim piętrze w
pięciopiętrowym bloku z 2017 roku i składa się z przestronnego salonu
z kuchnią, połączonego z jadalnią z wyjściem na balkon z którego
rozpościera się piękny widok na miasto, trzech niezależnych sypialni,
dwóch luksusowo wykończonych łazienek, pralni, garderoby oraz
przestronnego hallu.

Apartament jest w pełni umeblowany i wykończony najwyższej jakości
materiałami. W salonie oraz kuchni na podłogach położona deska
podłogowa dąb 22mm, listwy wykończeniowe Fornir-sukupira,
zamontowany został również kominek elektryczny firmy Acquisitions of
London, wszystkie sprzęty AGD w kuchni firmy Bosch, bateria
teleskopowa firmy Hansgrohe, blat kwarc. W hallu położona Włoska
ceramika podłogowa 3D Ergon Rockface CRS Pietra, na ścianach tapety
JAB ANSTOETZ Fabrics. We wszystkich sypialniach położona deska
podłogowa dąb 22mm, na ścianach tapety JAB ANSTOETZ Fabrics, oraz
rozprowadzone zostało nagłośnienie sterowane z telefonu. W łazience
prywatnej położona ceramika podłogowa Emperador, oraz naturalny
kamień ścienny Monaco Brown, został również wbudowany
wodoodporny telewizor LCD, armatura Hansgrohe. W łazience rodzinnej
na podłogach i ścianach ceramika Retro Tortora, oraz armatura
Hansgrohe. W pralni na podłogach ceramika Marmi Calacatta Gloss oraz
na ścianach tapety JAB ANSTOETZ Fabrics. Klimatyzacja została
rozprowadzona we wszystkich pokojach. Apartament został wykończony
z dbałością o każdy najmniejszy szczegół zachowując najwyższy poziom
wykonania oraz estetyki. Nieruchomość doskonale nasłoneczniona
dzięki dużej ilości okien.

Wokół pełna infrastruktura usługowo-handlowa, sklepy spożywcze,
apteki,

Dane agenta:
Adrian Chabko

790309909 adrian.chabko@mintproperty.pl


