
A Forrás Home Ingatlaniroda kínálatából eladó Tatabánya csendes részén
Sárberekben, zöldövezeti családi házas lakónegyedben kiváló újszerű
állapotú 254nm-es, kültéri úszómedencével rendelkező nívós családi ház,
szépen parkosított 827nm-es, automata öntözőrendszerrel rendelkező
telekkel, rengeteg extrával.
Az eladó családi ház jellemzői:

-  Hagyományos technológiával épült 1999-ben, melyet kibővítettek és
a tetőtér is beépítésre került így nyerte el jelenlegi formáját, összesen
254,51nm-en, dupla garázzsal, kazánházzal, tároló helyiséggel,
borospincével együtt.
- 2015-ben teljes körűen felújították az épületet. ( víz, villany 32A,
fűtésrendszer, burkolatok,szaniterek, új konyhabútor beépített
gépekkel, festés, fürdők felújítása, lépcsőház felújítása stb. megtörtént,
amit a képek is híven tükröznek.)
- Egyszerű, de nagyszerű külső megjelenése nem hivalkodó, ellenben a
belső tartalom és forma maximálisan tükrözi a luxus minden formáját.
- Kényelmes, két szinten elhelyezkedő, minden igényt kiszolgáló 205nm
hasznos lakótér, földszinten: amerikai konyha- étkező, nappali,
fürdőszoba, wc, és három hálószoba gardróbbal, gardróbszekrényekkel
összesen 120,26nm-en. Hozzá tartozik a duplagarázs 38,8nm és a
kazánház, ami egyben tároló funkcióval is bír. Pakolásra ötletes
megoldás a nagyméretű beépített szekrény, ami a vételár részét
képezi.
- Az emeleten két egymásba nyíló hatalmas 24nm-es hálószoba,
gardrób és minőségi anyagokkal burkolt fürdőszoba-wc  mosdóval
került kialakításra 84,81nm-en.
- A nappaliból lehet lejutni a címeres 100éves téglákból kirakott
boltíves, igényesen kialakított 11nm-es borospincébe.
- Nyílászárói kiváló minőségű műanyag kétrétegű hőszigetelő K2
üvegezéssel ellátottak.
- Tetőfedés anyaga Bramac időtálló betoncseréppel rakott.
- Árnyékolása elektromos szigetelt alumínium redőnyökkel megoldott a
földszinten, nappaliban elektromos sötétítőroló, az ajtón szúnyogháló,
ablakokon egyedi készítésű kovácsoltvas rács, míg az emeleti Velux
ablakokon szúnyogháló, esővédő sötétítő és redőny került beépítésre.
- Padozata a szobákban minőségi laminált padló, míg a többi
helyiségben magas minőségű járólappal burkoltak, a földszinten
időtálló gránit burkolattal.
- Fűtése és használati melegvíz ellátása  Sanier Duval kondenzációs
gázkazánról történik lapradiátoros hőleadókkal, a fürdőkben
elektromos padlófűtéssel és törölközőszárítós radiátorral.
- Tágas, napfényes impozáns terek, igényes, luxust teremtő
anyagfelhasználás, nyugodt csendes környék jellemzi, kilátással a
gondozott, gyönyörűen parkosított buja zöld kertre és úszómedencére.
- Dél-Nyugati fekvésének köszönhetően a délutáni napsütést élvezheti

Magyar Mónika
Tulajdonos, Vezető
értékesítő
+36706774711

monika.magyar@forrashome.hu

tégla
1999
családi ház
265m2

827m2

 szoba: 5 db
félszoba: 1 db
kiváló

kiváló külső
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bekötve

Helyiség Terület
Szoba 20.56 m2
Szoba 20.56 m2

Előszoba 6.97 m2
Tároló 3.64 m2
Hall 13.86 m2

Fürdőszoba 5.80 m2
WC 2.50 m2

Szauna 3.12 m2
Nappali 29.28 m2

Kamra, Éléskamra,
Spájz 3.91 m2

Étkező 12.89 m2
Konyha 9.64 m2

Kazánház 10.56 m2
Garázs 38.88 m2

Borospince 11.00 m2
Gardrób 4.00 m2

Fürdőszoba + WC 9.60 m2
Előtér 4.80 m2
Szoba 23.25 m2
Szoba 24.45 m2

...

Hivatkozási szám: 173900760

Eladó családi ház, Tatabánya

149 000 000 Ft

Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!

Ingatlan jellemzői

Építési
mód

Építés éve
Ingatlan

típ.
Alapterület
Telekterület

Szobák
Belső

állapot
Külső

állapot
Fűtés
Klíma

Parkolás
Tájolás

Villany

Víz

Gáz

Internet

Csatorna



Hivatkozási szám: 173900760

Eladó családi ház, Tatabánya

149 000 000 Ft



Hivatkozási szám: 173900760

Eladó családi ház, Tatabánya

149 000 000 Ft


	Keresse szakértőnket!
	Magyar Mónika

	Ingatlan jellemzői
	Ingatlan leírása

