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Prodej RD 4+kk v Kovalovicích
Zakázka č. N175
Typ zakázky: prodej
Makléř spravující tuto zakázku: Hana Králová, tel: 605253630, e-mail: a-king@a-king.cz
Exkluzivně nabízíme prodej novostavby o velikosti 4+kk se samostatnou
garsonkou, dvojgaráží, dvěma koupelnami a zimní zahradou v obci Kovalovice.
Zastavěná plocha a nádvoří je 250 m2, plocha zahrady 1235 m2, plocha parcely
celkem 1 485 m2.
Dům samostatně stojící, je umístěn v klidné ulici.
Dům je napojený na vodovod, elektřinu, kanalizaci a dešťovou kanalizaci. Na
pozemku je studna, která se používá k zalévání zahrady. Topení je řešeno
tepelným čerpadlem a podlahovým topením.
Při vstupu do domu je zádveří, ze kterého se vchází do obývacího pokoje s
kuchyní, která je od obývacího
pokoje vkusně oddělena prostorem s
vestavěnými skříněmi, malá spižírna a samostatná toaleta s umyvadlem.
Obývací pokoj je opatřen krbem, stěna za krbem a část stěny vedle schodiště
jsou obloženy přírodním kamenem. Celý OP je laděn do přírodních barev a vede
z něj schodiště na galerii do prvního patra. Celý prostor tak působí otevřeným a
vzdušným dojmem. Kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči je v moderním
bílem stylu.
V prvním patře jsou k dispozici dvě koupelny, jedna koupelna je opatřena
toaletou, sprchou a umyvadlem, druhá koupelna je s vanou, sprchovým
koutem, dvojumyvadlem a toaletou. Obě jsou obloženy decentními moderními
obklady v přírodním tonu. Vedle větší koupelny je umístěna místnost se
sušičkou, pračkou a slouží jako místnost k žehlení a sušení prádla . Následuje
pracovna, ložnice a hostinský pokoj. V každém pokoji jsou zabudovány
vestavěné skříně.
V domě je umístěna oddělená garsonka se samostatným vstupem, kuchyní a
sociálním zařízením o CP 33m2.
K domu patří dvojgaráž s vraty na elektrické ovládání, prosklená zimní terasa s
grilem a posezením. Pozemek je oplocen, zatravněn a osázen tújemi a
okrasnými rostlinami. Na zahradě je malý bazének na osvěžení a posezení u
ohně.
Kovalovice jsou vzdáleny od Brna cca 16 km.
Průkaz energetické náročnosti je třídy B
Dům: samostatný
Užitná plocha: 261 m2
Zastavěná plocha: 250 m2
Pozemek celkem: 1485 m2
Zdivo: cihla
Vlastnictví: osobní
Stav nemovitosti: novostavba
Typ domu: patrový
Počet podlaží: 2

Cena: 26.000.000,- Kč

Tento nabídkový list byl vytvořen 11.12.2018 v 15:24:18

Strana 1/2

A KING reality s.r.o.
V Újezdech 569/7
621 00 Brno
tel/fax: 542 211 114
e-mail: a-king@a-king.cz
web: www.a-king.cz

Poznámka k ceně: + provize RK
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