WARSZAWA, WILANÓW
UL. KAZACHSKA

OPIS OFERTY
Dzięki zachowaniu nowoczesnego i przytulnego stylu w tym mieszkaniu od razu
poczujesz się jak u siebie . We wnętrzu przeważają biele, szarości, czernie
przełamane kolorem dębowej olejowanej podłogi.
Cała przestrzeń została zaprojektowana przez pracownię wnętrz GR8 Interior
Design tak, aby maksymalnie wykorzystać możliwości aranżacyjne
pomieszczeń.
W części dziennej znajdziemy szary narożnik, stół z litego drewna, włoskie
krzesła z czarną skórzaną tapicerką oraz zabudowę szafek z wydzielonym
biokominkiem. Całość podkreśla efektownie zaplanowane oświetlenie (Sky
Gardena, Aquaform) które w wieczory zapewni klimatyczny nastrój. Dodatkowo
w salonie zaprojektowano i zamontowano instalację do systemu
nagłośnieniowego (5.1). Bezpośrednio z salonu wyjdziesz na balkon, który
będzie wymarzonym miejscem na popołudniowy wypoczynek. Potrójne okna
balkonowe zapewniają optymalne doświetlenie części dziennej. W całym
mieszkaniu zamontowano białe bezprzylgowe drzwi (3 zawiasy) wykonane na
wymiar przez pracownię stolarską.
Wysokiej jakości zabudowa kuchenna (biały lakier z fornirem) została w pełni
wyposażona w sprzęt renomowanych marek Bosch i Franke.
W korytarzu po prawej stronie od wejścia znajdują się pojemne szafy.
Dodatkowo w holu wydzielone zostało pomieszczenie gospodarcze (pralnia), do
którego wejście znajduje się za lustrzanymi drzwiami.
Buduarowy charakter sypialni udało się uzyskać dzięki pikowanemu wezgłowi na
całej długości ściany, zasłonom blackout oraz oświetleniu marki Italux Vapor.
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PODSTAWOWE
Cena

914 000 PLN

Powierzchnia

67,70 m 2

Liczba pokoi

3

Piętro

3

Numer oferty

53866/MS/MAX

Rynek Pierwotny

Nie

Stan lokalu
Czynsz
administracyjny

Idealny
750 PLN

BUDYNEK
Rok budowy

2013

Stan budynku

Bardzo dobry

Materiał

Mieszany

Liczba pięter

3

Winda

Tak

WARSZAWA, WILANÓW
UL. KAZACHSKA
DODATKOWE INFORMACJE

POMIESZCZENIA
Typ mieszkania
Powierzchnia
salonu
Typ kuchni

Rozkładowe

Liczba łazienek
Wysokość
pomieszczeń

1

Typ okien

20 m <sup>2</sup>
Aneks
280 cm
Drewniane (nowy
typ)

POWIERZCHNIA DODATKOWA
Liczba balkonów

1

Typ balkonów

Klasyczny

Piwnica

Nie

Komórka

Nie

Ogród

Nie

MEDIA I WYPOSAŻENIE
Ogrzewanie

CO miejskie

Ciepła woda

Wodociąg miejski

Gaz

Nie

MIEJSCA PARKINGOWE
Parking podziemny

2

CENA ZA
Parking podziemny

30 000 PLN

Kinga Mielcarek
Kinga Mielcarek

tel. 525 230 780

kinga.mielcarek@maxon.pl

Niniejsze warunki mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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