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Mieszkanie 64,31 m2+poddasze 23,34 m2 324.000 PLN

Cena

324 000 zł
5 038 zł/m2

RZESZÓW
ul. Św. Rocha

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

64.31 m2 4 3 1 1

Dodatkowe udogodnienia:

 Przyjazne dla zwierząt
 Balkon
 Parking

Biuro Nieruchomości MINT Property ma przyjemność przedstawić
Państwu 4 pokojowe mieszkanie.

Kupujący nie płaci wynagrodzenia dla biura i podatku PCC 2%!

Nowe 4 pokojowe mieszkanie na sprzedaż o powierzchni 64,3 m²
znajduje się w nowo budowanej inwestycji deweloperskiej Osiedle na
Świętego Rocha w Rzeszowie przy ul. św. Rocha (4.4 km od centrum
Rzeszowa). Mieszkanie posiada poddasze, które można adaptować na
cele mieszkaniowe o wymiarach 23,34 m2.

Cała inwestycja składa się z 1 budynku wielorodzinnego w którym
łącznie znajduje się 8 nowych mieszkań, na sprzedaż pozostają 4 o
powierzchni od 55 do 64 m², w budynku są 2 kondygnacje naziemne.
Inwestycja Osiedle na Świętego Rocha jest w trakcie przygotowań z
planowanym na 4 kw. 2021 roku terminem oddania do użytkowania.

Nowe mieszkanie o oznaczeniu N4 znajduje się na 1 piętrze i jest 1-
poziomowe. Pomieszczenia mają 270 centymetrów wysokości. W
mieszkaniu znajdują się 4 pokoje, jest 1 łazienka. Dla przyszłych
mieszkańców: miejsca postojowe naziemne.

Osiedle przy ulicy Świętego Rocha to bezczynszowe mieszkania w
kameralnej niskiej zabudowie położone w przyjaznej mieszkańcom
przestrzeni. Budynki inspirowane współczesną architekturą
skandynawską tworzą oryginalną w formie zabudowę.Oferowane
mieszkania wyróżniają się wyjątkowym komfortem akustycznym ze
względu na zastosowanie podwójnych wygłuszonych niezależnych ścian
nośnych o łącznej grubości 50 cm oddzielających od siebie każdy z
lokali mieszkalnych. Każde mieszkanie ma swoje indywidualne drzwi
wejściowe z zewnątrz dzięki czemu jego lokatorzy nie doświadczają
hałasu z klatki schodowej. Segmenty środkowe dysponują dodatkową
przestrzenią na parterze, którą można przeznaczyć na garderobę lub
przechowalnie
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