Bringing you home… since 2006

IANCU NICOLAE - Vila minimalista in complex rezidential,
piscina interioara comuna, sauna
ID:52564

INFORMATII GENERALE
• 5 camere
• nivel: D+P+1E
• an constructie: 2014

SUPRAFETE
• construiti: 450 mp
• utili: 320 mp

4,000 € / lună

CONTINE
• 4 dormitoare
• 5 bai

Dotari
bucătărie mobilată, bucătărie utilată, apometre, contor căldură, contor electric, contor gaz, aer condiționat,
aragaz, frigider, jacuzzi, mașină spălat rufe, mașină spălat vase, scară interioară, șemineu, sistem de alarmă,
complet, lux, calorifere, centrală imobil, încălzire prin pardoseală

Detalii proprietate
Intr-o locatie exceptionala recent finalizata din apropierea Jolie Ville , aceste vile dispuse pe 3 nivele fac parte
dintr-un complex rezidential menit sa ofere viitorilor chiriasi cele mai inalte standarde de confort prin eleganta si
calitatea deosebita a finisajelor si a mobilierului. Vilele dispun fiecare de un spatiu verde cu terase acoperite in
jurul casei care are o suprafata utila de 320 mp. Demisolul casei poate fi acces din curtea care ofera 2 locuri
exterioare de parcare si piscina acoperita comuna si este compusa din spalatorie, camera tehnica, grup sanitar
si spatiu depozitare, Parterul vilei este un spatiu luminos cu living si loc de luat masa,bucatarie inchisa cu
camara si acces pe terasa,birou/dormitor si baie. La etajul 1 sunt 3 dormitoare fiecare cu baie proprie,iar
dormitorul matrimonial beneficiaza de 2 terase si dressing. Considerand toate avantajele acestor vile, ele sunt
ideale pentru familiile care doresc sa beneficieze de confortul si siguranta pe care le ofera acesta locuinta nou
construita.
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