Eladó Ház
Szentendre

Eladó Ház - Szentendre
Alapterület:

230 m²

Hálószobák:

3

Fürdőszobák:

3

Flott ID: 24374

Emelet:
Állapot:

Luxus

Erkély:

Terasz

Fűtés:

Padlófűtés

Van lift:

Nem

Panoráma:

örökpanoráma

Bútorzat:

Részben bútorozott

Garázs:

Kocsibeálló

Felújítás éve:
Közös költség: (nincs beállítva) Ft/hónap
Extrák:

Riasztó, Panoráma, Kandalló

A budapesti agglomeráció egyik legszebb
településén, Szentendre Pismány-hegyi részén,
üdülőövezeteben található ez az újonnan elkészült
déli fekvésü modern villaépület, páratlan
panorámával.
Az örök budapesti és pilisi panorámával biro,
letisztult stilusú ingatlan egy 1085 m2-es méretü
telken épült, közvetlen a szentendrei Skanzen
szomszédságában. A három emeletes, lapos
tetőszerkezetes ház bruttó alapterülete 330 m2,
hasznos alapterülete 230 m2.
A villa egy igazi mestermü, a belső térbe lépve a
ház minden egyes szeglete, a padlólapoktól kezdve
a lépcsőházat diszitő üvegfalakon keresztül a
számtalan ablakfelületig stilusosságot, minőséget és
igényességet sugall. Csakúgy, mint a
fürdőszobákban található egyedi tervezésü
radiátorok és aranyozott mintázatú burkolatok és
fürdőszobai kiegészitők.
A ház fütése villanykazánnal megoldott, a
helyiségekben padló- és falfütés került
kialakitásra. A telek elülső, kihasználatlanul álló
részébe a jelenlegi tulajdonos napelem panelek
installálását vállalta, amelyek ideális esetben az
ingatlan teljes energiaellátását biztositják.
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- gépesitett konyha, akril boritású konyhaszigettel
- csillagos égbolt hangulatvilágitás az ebédlő felett
- 30 m2-es teraszra nyiló tágas nappali
- fatüzelésü kandalló
- saját fürdőszobás hálószoba
- vendég mosdó
- mosókonyha
FELSŐ SZINT
- saját fürdőszobás hálószoba
- gardrób szoba
- 40 m2 terasz üvegkorláttal
- 3 személyes Wellis jacuzzi
ALSÓ SZINT
- kertkapcsolat
- amerikai konyhás nappali és saját fürdőszobás
hálószoba
- külön bejárat, tehát elszeparált lakrészként is
funkcionálhat
- gépszoba Vaillant elektromos kazánnal és
puffertartállyal
Az elektromos tolókapun keresztül a telekre
belépve 3x személyautó számára beálló is
kialakitásra került.
Éjszaka a teljes épületet külső hangulatvilágitás
teszi még különlegesebbé.
Abszolút egyedi ingatlan egy rendkivül értékes
környezetben, saját célra és befektetésre egyaránt
tökéletes.
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Amennyiben további kérdése merül fel forduljon hozzám bizalommal.
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