Eladó Ház
Budapest, II. Kerület

Eladó Ház - Budapest, II. Kerület
Alapterület:

550 m²

Hálószobák:

5

Fürdőszobák:

3

Flott ID: 24387

Emelet:
Állapot:

Újszerű

Erkély:

Tetőterasz

Fűtés:

Gáz cirkó

Van lift:

Nem

Panoráma:

HŰvösvölgyre

Bútorzat:

Igényesen

Garázs:

Teremgarázs

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

Riasztó, Panoráma,
Légkondicionáló, Szauna

Modern családi ház a Hárshegy oldalában
A család az építész, Váncza László
tervezőirodájával szorosan együtt dolgozva
tervezte meg a háromszintes, összesen 550 nm
alapterületű, modern stílusú családi ház terveit,
alakították ki a nagyméretű belső tereket. Ennek
köszönhető, hogy az épület irodák kialakítására is
ideális lehet.
A ház egyedi külső megjelenése és belsőépítészete
egységes. A ház összességében egyedülálló, igényes
otthon, adottságaival kiemelkedik kategóriájának
piaci kínálatából.
FÖLDSZINT: összesen 160 nm.
Nagyméretű, három méter belmagasságú nappali
(54 nm), ebédlő, konyha, két összenyitható, jelenleg
dolgozónak használt szoba, fürdőszoba WC-vel,
vendég WC, három kertkapcsolatos terasz.
EMELET: összesen 155 nm.
Összesen 4 szoba, kettő saját terasszal, 2
fürdőszoba, 2 WC, 2 teakonyha. Az egyik
nagyméretű szobából a hozzá kapcsolódó
teakonyhával és fürdőszobával különálló lakrész
került kialakításra.
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PINCESZINT: összesen 225 nm, amelyből 86 nm a
három férőhelyes teremgarázs.
A konditeremhez kapcsolódik egy finn és egy infra
szauna, csobbanómedencével. A háztartási helyiség
nagy méretű, itt kerültek elhelyezésre a háztartási
berendezések, a gépészeti rendszer.
Két nagyméretű tároló mellett egy közösségi hobbi
szoba is rendelkezésre áll. A három autó részére
kialakított teremgarázs lejárata fűthető. A
háztartási helyiségben és a konditeremben
biztosított a természetes a fény és szellőzés.
TETŐTERASZ
Kis tetőkert került kialakításra, panorámával a
környező hegyekre, a Hűvösvölgyre.
KERT: 1330 nm.
Az ősfás kert érett és intim, dísze a hatalmas,
kivilágítható hársfa. Három terasszal teremt
kapcsolatot a kerttel, amelynek karbantartását
öntözőrendszer segíti.
Építész: Váncza László
Felszereltség: vízlágyító, központi porszívó,
szennyesledobó, riasztó és füstjelző rendszer,
biztonsági világítás, a kertben öntöző rendszer.
Fűtés: hőszivattyúval bővíthető gázkazános
rendszer, radiátoros és padlófűtés.
Gyengeáram: minden szobában két-két kábel TV
és internet csatlakozási lehetőség.
Tömegközlekedés: autóbusz, villamos közvetlenül a
Széll Kálmán térre.
Nemzetközi iskolák a közelben: SEK, amerikai
iskola, francia iskola.
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Amennyiben további kérdése merül fel forduljon hozzám bizalommal.
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