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Parduodami naujos statybos butai, kokybiškas būstas tiek poilsiui, tiek nuolatiniam
gyvenimui.
65 353 € (1 108 €/m2)

Šildymas:
Centrinis kolektorinis

Druskininkai, Neravų g. 39. , Druskininkai
Plotas - 59 m2

Ypatybės:

Kambarių sk.: 3

Nauja kanalizacija Nauja elektros instaliacija
Internetas Virtuvė sujungta su kambariu

Aukštas: 3

Papildomos patalpos:

Aukštų sk.: 9
Metai: 2018
Pastato tipas: Murinis
Įrengimas: Irengtas

Sandėliukas

Balkonas

Terasa

Papildoma įranga:
Šildomos grindys

Vonia

Apsauga:
Šarvuotos durys Kodinė laiptinės spyna

Aprašymas

Vieta automobiliui

Kviečiame įsigyti būstą gražiausiame istoriniame Lietuvos kurorte, kuriame rasite prasmingos veiklos tiek žiemą, tiek vasarą.
Parduodami naujos statybos butai Druskininkuose, Neravų g. 39, kokybiškas būstas tiek poilsiui, tiek nuolatiniam gyvenimui!
Įrengti butai be baldų - 1227 € m²
Įrengti butai su baldais - 1450 € m²

Turime įvairaus dydžio ir puikaus išplanavimo, su daline ar pilna apdaila, vieno, dviejų, trijų ir keturių kambarių butus, kurių plotai
nuo 27 m²-68 m².
Tai naujos statybos, ramioje vietoje esantis daugiabutis kuriame viso yra penkiasdešimt butų, namas randasi tylioje Neravų g., šalia
pušyno, netoliese Eglės sanatorijos.
Privalumai:
Autonominis kolektorinis, grindinis šildymas.
Apšviesta namo teritorija.
Erdvus parkavimas.
Kokybiška statyba.
Name yra modernus liftas.
Kiekvienas butas turi papildomai apšiltintus balkonus.
Atskira, rakinama patalpa dviračiams ar žiemos inventoriui.
Puiki garso ir šilumos izoliacija: namas šiltintas 20 cm akmens vatos plokštėmis, o butų viso perimetro grindys atskirtos nuo sienų 2 cm
akmens vatos sluoksniu.
Virtuvės zonoje visi butai turi atskirus ventiliacijos kanalus.
Individuali visų komunikacijų apskaita kiekvienam butui.
Lifto šachta, laiptinės ir butų sienos papildomai izoliuotos nuo garso.
Butų vidaus pertvaros – blokelių mūras, nuglaistytos, paruoštos dažymui, įrengtos gipso kartono lubos (dažytos vieną kartą).
Galite įsigyti būstą su daline arba pilna apdaila.
Namas turi 4 m² sandėliukus (už papildomą kainą).
Šis objektas - puikus pasirinkimas ieškantiems kokybiško naujos statybos būsto už gerą kainą Druskininkuose.
Butai tinka nuolatiniam gyvenimui ar poilsiui.
Šalia namo pušyno parkas kuriame rasite pasivaikščiojimo ir dviračių takus, gaivų ir tyrą orą.
Kviečiame įsigyti būstą gražiausiame istoriniame Lietuvos kurorte, kuriame apstu prasmingos veiklos tiek žiemą, tiek vasarą.

Objekto foto
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