Dom wynajem Czosnów Cybulice Małe Kasztanowa
516 000 603, 22 29 5
Kasztanowa
Czosnów, Mazowieckie
Rent: zł5,000.00
6 Beds 2 Baths

Size: 366 m²

Single Family House

Property Description
NIERUCHOMOŚĆ DOSTĘPNA WYŁACZNIE W NASZEJ AGENCJI.
LUKSUSOWA REZYDENCJA !!!
Dom wolno stojący położony przy lesie - w otulinie Puszczy Kampinowskiej, do przystanku PKS
ok.150. Budynek piętrowy o ciekawej architekturze. Działka częściowo zadrzewiona w większości
sosnami.
PARTER (216m) - salon 52m z kominkiem i dwoma wyjściami na 40m taras otwarty jest
częściowo na jadalnię i hall. W salonie 5 okien, w tym 2 tarasowe. Nad salonem otwarta
przestrzeń wysokości ok. 8m. Kuchnia 19m połączona z jadalnią 14m i częściowo otwarta na hall.
W jadalni 2 duże okna.
3 pokoje - 42, 17 i 14 w tym najmniejszy pokój z własną łazienką. Garderoba 8m, kotłownia i
gościnna łazienka z kabiną, wiatrołap. W salonie, hallu i łazience jest ogrzewanie podłogowe.
PIĘTRO 154m - 3 pokoje ze skosami, 32, 25 i 16,5m, pralnia 25m i łazienka 5m z wanną, hall i
piękna galeria nad salonem 38,5m.
Ogrodzenie częściowe - słupki z cegły klinkierowej i metalu, brama wjazdowa na pilota f-my
Hormana. Garaż wolno stojący na 2 stanowiska i pomieszczenie gospodarcze, 2 bramy f-my
Hormana. Podjazd z kostki o pow. 422m z miejscem na np.fontannę.
Budynek z cegły pustak max ceramiczny ocieplony styropianem grubości 10cm + 1/2 pustak max
+ tynk cementowo-wapienny + gładź gipsowa w wewnątrz, na zewnątrz tynk strukturalny.
Grubość muru ok.50cm. Okna i drzwi drewniane palisander, na zamówienie. Na parterze i
największym pokoju na piętrze okna panoramiczne z szybami antywłamaniowymi.
Woda miejska, jest również własne ujęcie. Piec gazowy (gaz miejski) Vaillant kondensacyjny
wielofunkcyjny z programatorem, filtry do odżelaziania i zmiękczania wody.
Kominek Jotul Harmony duży, centrala rekuperacyjna (rozprowadzanie ciepła na cały dom).
Wanny f-my Rawak, baterie Grohe, kabina natryskowa z panelem wielofunkcyjnym Rawak.
Schody drewniane dębowe ażurowe. Parkiet dąb kanadyjski różowy. W salonie, hall na parterze,
w pralni i łazienkach na podłodze gres z ogrzewaniem wodnym.
Alarm, monitoring całodobowy, internet, telefon, fax.
DOM DO WYNAJĘCIA NA MIESZKANIE LUB FIRMĘ. UMEBLOWANIE DO UZGODNIENIA.
Numer licencji pośrednika odpowiedzialnego zawodowo: 1906
Emmerson S.A.
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FreeRentalSite.com/403150

