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Prodej, domy/rodinný, 185 m2, , 46331 Mníšek,
Liberec [ID 17678]
okrealitnisluzby@bcas.cz
800 100 164

Kupní cena

8 490 000 Kč
včetně provize

Ve výhradním zastoupení si vám dovoluji nabídnout prodej rodinného domu se slunnou zahradou v Mníšku. Nemovitost se
nachází v žádané lokalitě na úpatí Jizerských hor s výbornou dopravní dostupností do Liberce. V obci je základní občanská
vybavenost - obchod, zdravotní středisko, škola, školka, sportoviště, in-line dráha, cyklostezka a restaurace. V blízkém okolí
najdete dvě přehrady s možností koupání.
Původní konstrukce domu byla v rámci kompletní rekonstrukce doplněna citlivě provedeným zateplením a přístavbou jak
obytné části, tak garáže. V zadní části domu je vybudována velkorysá dřevěná terasa vybavená grilem a elektronicky
ovládanou markýzou. Udržovaná zahrada založená architektem je vybavena nejen zvýšeným záhonem, zděným kompostem,
dřevníkem, stodolou, skleníkem, vlastní studnou, ale i bazénem (9,4x4m) se solárním ohřevem vody a automatickým
dávkovačem chlóru pro vaše bezstarostné koupaní po celou sezónu. Vjezd na tuto zahradu a k objektu zajišťuje dálkově
ovládaná brána, za kterou můžete parkovat až dvěma automobily. Vstup do domu je přes zádveří s původními
zrepasovanými dveřmi. Ze vstupní haly můžeme vejít hned do několika místností. Tou nejdůležitější je opravdu velký obývací
pokoj propojený s jídelnou a kuchyní. Než se dostaneme ke kuchyňskému prostoru, je třeba zmínit, že tato část domu byla
zvětšená o již zmiňovanou zateplenou přístavbu a východem na terasu. Dominantním prvkem jsou na míru projektovaná
kachlová kamna s automatickou regulací přívodu vzduchu. Moderní kuchyňská linka je vyrobená z masivního dubu.
Samozřejmostí jsou zabudované značkové spotřebiče, včetně vysouvací digestoře s odtahem par. Další místností v přízemí je
velká koupelna, vybavená do prostoru umístěnou vanou, sprchovým koutem, WC a dvěma umyvadly. Z této koupelny je také
možný východ na venkovní terasu. V této části domu je ještě jedna obývací místnost vhodná například jako pokoj pro
návštěvy. Poslední dveře pak vedou do klenutého sklepa.
Po dřevěných schodech vystoupáme do patra, kde nalézáme na sever orientovanou ložnici a dětský pokoj. Z obou těchto
místností je možné využít společnou koupelnu s WC a sprchovým koutem. Dále je zde vstup do praktické šatny a skládacím
schodištěm do půdního prostoru. Prohlídku můžeme zakončit opět na terase, kde vám rádi zodpovíme vaše dotazy a
probereme možnosti výhodného ﬁnancování této mimořádné nabídky. Na tuto prohlídku vás jménem společnosti Broker
Consulting, a.s. srdečně zve realitní specialista Jan Honzík. FINANCE - REALITY - SPOLU
Typ

domy, rodinný

Rok rekonstrukce

2015

Město

Mníšek

Podlaží celkem

3

Okres

Liberec

Podlaží podzemních

1

Vlastnictví

Osobní

Komunikace

asfaltová

Budova

Cihlová

Typ domu

patrový

Velikost

4 pokoje

Stav objektu

Dobrý

Energetický štítek

D

Užitná plocha

185 m2

Poloha objektu

samostatný

Zařízení

částečně

Rok kolaudace

2006

Doprava

vlak,
silnice,
autobus

Telekomunikace

telefon,
internet

Vybavení

Sklep 15 m2
Garáž 30 m2
Parkovací místo 2 ks
Bazén

Voda

dálkový vodovod

Plyn

plynovod

Topení

ústřední plynové

Odpad

veřejná kanalizace

Výška stropu

0

Plocha pozemku

1548 m2

