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DOM NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 7, pow. całkowita: 162,00 m2, pow. działki: 1 134,00 m2,
Adamów - Wieś
Cena 899

000 zł

Na sprzedaż piękny, komfortowy dom wybudowany w 2014 roku, położony w spokojnej miejscowości Adamów pod Radziejowicami
nieopodal Warszawy.
Dom parterowy z zagospodarowanym poddaszem; Parter : -wiatrołap 6m2, -hall 8m2, -salon z jadalnią i otwartą kuchnią 44m2, -pokójbiblioteka 7m2 ze schodami na górę -pokój 13,5m2 -pokój 13,5m2 - łazienka 7m2 z wanną. Z salonu przez drzwi balkonowe można wyjść
na przestronny taras (około 80m2) i pięknie zagospodarowany ogród. Piętro (ze skosami) -4 sypialnie -łazienka 5m2 z prysznicem - otwarte
pomieszczenie, gdzie można urządzić kącik komputerowy lub np. garderobę -duże pomieszczenie spełniające obecnie funkcję strychu, w
razie potrzeby tam też można urządzić pokój.
Dzięki systemom inteligentnego domu można sterować urządzeniami technicznymi z dowolnego miejsca. Brama wjazdowa i garażowa
wyposażone w napędy ﬁrmy Hormman, kostka bauma ﬁrmy Semmelrock, automatyczne nawadnianie ogrodu (wyłącza się gdy pada
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deszcz), woda z rynien odprowadzana jest poprzez system drenażowy, w ogrodzie siatka przeciw kretom. Okna dachowe Fakro sterowane
pilotem, w razie silnego wiatru lub deszczu same się zamykają. W całym domu w oknach moskitiery. Grzejniki Purmo, system grzewczy
wypełniony płynem glikol. Dom posiada kilka niezależnych systemów alarmowych sterowanych ze smartfona oraz monitorowanych przez
ﬁrmę ochroniarską. Zainstalowano kamery monitoringu oraz internet. Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe. W kuchni meble robione na
zamówienie, AGD ﬁrmy Bosch. Woda do celów spożywczych przepuszczana jest przez ﬁltr odwróconej osmozy z mineralizatorem. Dach
idealny do fotowoltaiki. Na działce garaż wolnostojący z zagospodarowanym pomieszczeniem użytkowym.
Bardzo dobra komunikacja autobusowa lub samochodowa. Nieopodal jest tzw. trasa katowicka, do Grodziska Mazowieckiego kilka
kilometrów. W okolicy powstaje największy w Europie Aquapark. W Radziejowicach znajduje się przepiękny, zabytkowy pałacyk często
prezentowany w programach telewizyjnych i ﬁlmach. W Grodzisku rekreacyjne parki rodzinno-piknikowe. W okolicy znajduje się sieć
sklepów Biedronka, małe sklepy. Do szkoły dzieci mają zapewniony dojazd gimbusem.
Dom gotowy do zamieszkania.
Karol Zaliwski
Licencja nr 21139
Tel.: +48 570 250 330
MB house Biuro Nieruchomości
Al. Bohaterów Warszawy 40
70-342 Szczecin
Galeria Turzyn
Osobom zainteresowanym zakupem nieruchomości z oferty ﬁrmy zapewniamy bezpłatną obsługę w zakresie uzyskania kredytu
hipotecznego. Współpracujemy z doradcami kredytowymi z największych renomowanych banków oraz ﬁrm, gwarantując naszym klientom
najniższe dostępne na rynku oprocentowanie.
Informacje dotyczące w/w nieruchomości zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa.
Mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Zalecamy ich osobistą weryﬁkację.
Wszelkie treści zamieszczone w przedstawionej ofercie (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Powielanie
treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w
całości, jak i w części bez zgody autora zabronione!
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Symbol

8/MBH/ODS

Stan budynku

BARDZO DOBRY

Rodzaj nieruchomości

DOM

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Status

AKTUALNA

Rodzaj rynku

WTÓRNY

Cena

899 000, 00 PLN

Stara cena

890 000, 00 PLN

Cena za m2

5 549, 38 PLN

Cena negocjowana

Kraj

POLSKA

Województwo

MAZOWIECKIE

Powiat

żyrardowski

Gmina

Radziejowice

Miejscowość

Adamów - Wieś

Położenie działki

TEREN PŁASKI

Wygląd działki

ZAGOSPODAROWANA

Możliwa zabudowa

WOLNOSTOJĄCA

Położenie

POD MIASTEM

Budynki w sąsiedztwie

OSIEDLE DOMÓW
JEDNORODZINNYCH

Powierzchnia całkowita

162, 00 m2

Powierzchnia działki

1 134, 00 m2

Kształt działki

PROSTOKĄT

Powierzchnia użytkowa

137, 00 m2

Forma własności działki

WŁASNOŚĆ

Rodzaj domu

WOLNOSTOJĄCY

Przeznaczenie

MIESZKALNE

Rodzaj budynku

WILLA

Rok budowy

2014

Standard

IDEALNY

Wyposażenie kuchni

PEŁNE

Liczba łazienek

2

Stan łazienki

BARDZO DOBRY

Liczba pokoi

7

Liczba pięter

1

Umeblowanie

PEŁNE

Forma własności

ODRĘBNA WŁASNOŚĆ

Energia elektryczna

Napięcie 400V (siła)

Telewizor

Lodówka

Pralka

Piekarnik

Alarm

Monitoring

Drzwi antywłamaniowe

Rolety antywłamaniowe

Okna antywłamaniowe

Pokrycie dachu

DACHÓWKA
CERAMICZNA

Poddasze

UŻYTKOWE
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Rodzaj ogrodzenia

METALOWE

Licznik prądu

Garaż

Ogródek

Garderoba

Pomieszczenie
gospodarcze

Balkon

Taras

Strych

Rolety

Kuchenka mikrofalowa

Karol Zaliwski

570 250 330
karol@mbhouse.pl

Więcej ofert na stronie mbhouse.pl

