Kot Nieruchomości
Solińska 3/3
603 518 330
biuro@kotnieruchomosci.pl

DOM NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 5, pow. całkowita: 134 m2, pow. działki: 278 m2,
GŁOGÓW MAŁOPOLSKI
Cena 595

000 zł

Szukasz wygodnego domu dla swojej rodziny? Przestronnego, położonego w cichej okolicy, z niewielką
działką na której w weekend zrobisz grilla dla znajomych? Nasza propozycja jest dla Ciebie idealna!
W ofercie sprzedaży domy w zabudowie bliźniaczej na nowym osiedlu w Głogowie Małopolskim. Przemyślany,
ergonomiczny projekt, doskonała lokalizacja i wysoka jakość wykonania to tylko niektóre z zalet prezentowanej
nieruchomości. Inwestycja realizowana jest przez sprawdzonego, solidnego dewelopera, co gwarantuje
bezpieczeństwo i spokój przyszłym mieszkańcom.
Dom położony na działce o powierzchni 2,78 lub 2,76 ar ma 134,2 m2 powierzchni użytkowej i 63 m2
strychu do własnej adaptacji. Piętro o pełnej wysokości, bez skosów zmniejszających możliwości aranżacyjne to
niewątpliwy atut tej nieruchomości.Obecnie w sprzedaży jest standard wykończenia - stan developerski.
Parter:
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korytarz - 8,9 m2
salon z aneksem kuchennym - 39,4 m2
łazienka - 3 m2
garaż - 17,9 m2
Piętro:
korytarz - 9,2 m2
sypialnia - 14,7 m2
sypialnia - 11,6 m2
łazienka - 4,5 m2
sypialnia - 12,3 m2
sypialnia - 12,7 m2
Specyﬁkacja wykończenia stanu deweloperskiego:
Fundamenty lane betonowe beton B20 zbrojone stalą zbrojeniową ﬁ 12
ściany fundamentowe z pustaków betonowych zalewowych, zalanych betonem B20
Stropy lane, betonowe ze zbrojeniem prętami żebrowanymi
Kominy wentylacyjne prefabrykowane betonowe
Schody wylewane betonowe surowe
Dach o konstrukcji drewnianej pokryty blachodachówką
Woda doprowadzona do budynku
Kanalizacja sanitarna doprowadzona do budynku
Liczniki wody zimnej – indywidualnie dla każdego domu
Instalacja C.O. – możliwość rozprowadzenia wewnętrznego do kotłowni i kuchni
Instalacja elektryczna – możliwość rozprowadzenia wewnętrznego
Ocieplenie zewnętrzne – na styropianie grubo?ci 15cm + wyprawa elewacyjna baranek 1,5
Balustrady balkonowe tarasów – stalowe z wypełnieniem przeziernym
Okna PCV z mikrowentylacją
Orynnowanie PCV
Ogrodzenie zewnętrzne terenu osiedla oraz wewnętrzne – panelowe stalowe prefabrykowane na słupkach
stalowych z podmurówką betonową prefabrykowaną
Utwardzenie: droga, chodniki, parkingi i podjazdy z kostki betonowej
Zieleń urządzona niska i wysoka w/g projektu, na terenach ogrodowych – trawnik
posadzka parteru – izolacja styropian poziomo 10cm – posadzka cementowa 6cm
tynki parter – gipsowe na ścianach i suﬁtach
tynki piętro – gipsowe na ścianach
posadzka piętro – izolacja styropian poziomo 5cm – posadzka cementowa 6cm
instalacja CO – piec gazowy dwufunkcyjny, rozprowadzenie instalacji po budynku, podłączenie pieca do
komina spalinowego
montaż grzejników
rozprowadzenie instalacji wodno - kanalizacyjnej po budynku
rozprowadzenie instalacji elektrycznej po budynku (po jednym zestawie gniazd w każdym pomieszczeniu)
zabudowa suﬁtu podwieszanego płytami GK na stelażu stalowym w pomieszczeniach poddasza wraz z
izolacją 20cm wełna
Nie czekaj, wybierz swój dom już dziś! Zadzwoń, umów się na wizytę w miejscu inwestycji!
Opiekun oferty - Dorota Kot
Tel. 603 518 330
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Więcej podobnych ofert znajdziesz w naszej wyszukiwarce na stronie Kot Nieruchomości.
Biuro sprzedaży:
Kot Nieruchomości
ul. Solińska 3/3
35-505 Rzeszów
Tel. 603 518 330
Na życzenie klienta pomagamy w załatwieniu formalności związanych z zakupem, np.:
kredyt hipoteczny
notariusz
rzeczoznawca
ubezpieczenie
porady fachowców z branży budowlanej
kupując z naszym udziałem otrzymasz rabat na materiały budowlane

Symbol

290/KTN/ODS

Rodzaj nieruchomości

DOM

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Status

AKTUALNA

Rodzaj rynku

PIERWOTNY

Cena

595 000 PLN

Cena za m2

3 718 PLN

Kraj

POLSKA

Województwo

PODKARPACKIE

Gmina

GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

Miejscowość

GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

Prawobrzeże /lewobrzeże

LEWOBRZEŻE

Powierzchnia całkowita

134 m2

Powierzchnia działki

278 m2

Powierzchnia użytkowa

134 m2

Forma własności działki

WŁASNOŚĆ

Udział w działce

UDZIAŁ

Przeznaczenie

MIESZKALNE

Rodzaj budynku

DOM

Standard

BARDZO DOBRY

Stan budynku

DO ADAPTACJI

Konstrukcja budynku

TRADYCYJNA

Materiał ścian

PUSTAK

Rodzaj stropu

WYLEWANY

Technika budowy

TRADYCYJNA

Typ kuchni

ANEKS KUCHENNY, Z
OKNEM

Liczba łazienek

2

Liczba pokoi

5

Liczba sypialni

4

Liczba pięter [wliczając
parter]

1

Podpiwniczenie /piwnica

NIEPODPIWNICZONY

Forma własności

PEŁNA WŁASNOŚĆ

Energia elektryczna

JEST

Podłączony wodociąg

JEST

Podłączona kanalizacja

JEST

Rodzaj kanalizacji

MIEJSKA

Źródło wody

WODA MIEJSKA

Rodzaj okien

PLASTIKOWE

Pokrycie dachu

BLACHODACHÓWKA

Elewacja

BARANEK

Rodzaj ogrodzenia

METALOWE

Garaż

JEST
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Typ garażu

W BUDYNKU

Miejsc garażowych

1

Liczba miejsc parkingowych

2

Typ parkingu

UTWARDZONY, BETONOWY

Ogródek

JEST

Balkon

JEST

Ilość balkonów

2

Taras

JEST

Ilość tarasów

1

Nr Licencji

22959

Dorota Kot

603 518 330
biuro@kotnieruchomosci.pl

Więcej ofert na stronie www.kotnieruchomosci.pl

