
A Forrás Home Ingatlaniroda kínálatából eladó Vértesszőlősön a Domb utca
csendes részén, gyönyörű tájba illő, kiváló állapotú  274nm-es, kültéri
úszómedencével rendelkező otthonos családi ház, szépen parkosított
807nm-es, öntözőrendszerrel rendelkező telekkel, számtalan extrával, új,
gazdaságos hőszivattyús fűtéssel.
Az eladó családi ház jellemzői:

-  2000-ben épült hagyományos technológiával téglából, amit 10cm-es
Nikecell szigeteléssel láttak el, összesen 274nm-en, alagsorban dupla
garázzsal, mosókonyhával, tároló helyiséggel együtt.
- Két éve teljes körűen felújították az épületet. (burkolatok,szaniterek,
új konyhabútor beépített gépekkel, festés, fürdők felújítása, lépcsőház
felújítása stb. megtörtént, amit a képek is híven tükröznek.)
- Impozáns külső megjelenése a rakott süttői kőnek köszönhető.
- Kényelmes, három szinten elhelyezkedő, minden igényt kiszolgáló
194nm hasznos lakótér, földszinten: amerikai konyha- étkező, napali,
zuhanyzó, wc, és a nappaliból nyíló napfényes, remekül kihasználható
tágas télikert összesen 115,1nm-en.
- Az emeleten három teljes értékű hálószoba és egyedien megtervezett
tágas fürdőszoba-wc dupla mosdóval, gardrób került kialakításra
78,8nm bruttó(83,6nm)-en plusz 8,5nm-es erkély mesés kilátással a
Gerecse-hegységre.
- Nyílászárói kiváló minőségű Rehau műanyag 2rétegű hőszigetelő
üvegezéssel ellátottak.
- Tetőfedés anyaga a norvég Isola prémium bitumenzsindelyezéssel
készült.
- Árnyékolása szigetelt alumínium redőnyökkel megoldott, a télikertben
is, az emeleten elektromosan.
- Padozata a szobákban minőségi laminált padló, míg a többi
helyiségben magas minőségű járólappal burkoltak, a földszinten
időtálló gránit burkolattal.
- Fűtése és használati melegvíz ellátása  Buderus kondenzációs
gázkazánról történik,  illetve új hőszivattyús rendszerrel történik, a
földszinten padlófűtés, az emeleten pedig lapradiátoros hőleadókkal. 
- Tágas, napfényes otthonos terek, igényes anyagfelhasználás, nyugodt
csendes környék jellemzi, kilátással a buja zöld kertre és medencére.
- Nyugati fekvésének köszönhetően a délutáni napsütést élvezheti a
télikertben és a kellemes nappali kapcsolatos teraszról egyaránt.
- Rendezett, parkosított, viacolorral burkolt udvarában 2db, míg az
utcán a ház előtt további 2-3db gépkocsi számára a beállás biztosított.
EXTRÁI:
-Elektromos Hörmann garázskapu, kapu.
-Támfal és kerti világítás, kiépített kerti sütőhely grillezéshez,
bográcsozáshoz.
-Automata locsolórendszer Toro, parkosított kert, fúrt kút - 14m,
robot fűnyíró előkészítés, csapadék vízelvezetés.
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Helyiség Terület
Garázs 22.40 m2
Garázs 23.10 m2
Tároló 21.00 m2
Tároló 12.40 m2

Úszómedence 13.83 m2
Előtér 6.70 m2

Amerikai konyhás
nappali 79.40 m2

Fürdőszoba 4.10 m2
WC 1.10 m2

Télikert 13.83 m2
Közlekedő 8.90 m2

Szoba 20.80 m2
Szoba 18.20 m2
Szoba 13.80 m2

Fürdőszoba + WC 9.70 m2
Gardrób 7.40 m2
Erkély 8.50 m2
Terasz 16.60 m2
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