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Štýlový dom v atraktívnej lokalite Senca na 6
árovom pozemku s jacuzzi a záhradným
domčekom
Kúpna cena

Info u realitného
špecialistu

Ponúkame Vám exkluzívne na predaj jedinečný moderný 4-izbový rodinný dom v SenecGardens.
Samostatne stojaci dom na 603m2 pozemku ponúka výnimočné moderné bývanie. Použité sú kvalitné materiály a moderné
technologické postupy. Nehnuteľnosť je vybudovaná v novej modernej štvrti, v zástavbe rodinných domov, s pokojnou
atmosférou a rýchlym napojením na diaľnicu. SenecGardens je okrajová časť Senca, blízko k Slnečným jazerám.
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
• pozemok: 603m2
• úžitková plocha: 165m2
• materiál obvodových múrov YTONG
• zateplenie polystyrén 150mm
• fasáda BAUMIT
• strecha BRAMAC
• v celom dome LED svetlá a farebné podsvietenie
• kúrenie podlahové teplovodné s kotlom na plyn
• studňa 6m 200 mm priemer
• mestská kanalizácia
• počet izieb 4
• veľkoformátové okná
• kuchyňa robená na mieru s masívnym drevom, s jedinečnými prvkami
• špajza
• 2 kúpeľne s wc, samostatne stojacou vaňou a sprchovým kútom
• šatník
• technická miestnosť
• klimatizácia
• exteriérové elektrické žalúzie
• terasa 50m2 so zabudovanou vírivkou
• plot , terasa – drevoplast
• wallbox 16/32 A
• 2 hliníkové brány so zrýchleným pohonom
ZÁHRADNÝ DOMČEK:
• Rozloha: 32m2
• obvodové múry TEHLA
• strop drevený s viditeľnými trámami a záklopom, ručne opaľované drevo
• elektrické podlahové kúrenie
• klimatizácia
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:
Srdcom domu je moderná obývacia časť s jedálňou a kuchynskou linkou. Tento priestor má vyvýšený strop, je krásne
presvetlený, podsvietený, má úžasnú atmosféru a moderné zladenie do najmenších detailov. Tento centrálny priestor delí
dom na dve časti. V jednej je nočná časť domu so spálňou, zabudovaným šatníkom, technickou miestnosťou a veľkolepou

kúpeľňou s luxusnými materiálmi a dominantným kruhovým zrkadlom. Druhá časť domu disponuje dvomi samostatnými
izbami s kúpeľňou a vaňou vo veľmi vkusnom prevedení.
Z obývacej časti je priamy výstup na luxusnú terasu s nábytkom z tikového dreva, so zabudovanou vírivkou. Živá
bambusová stena predeľuje terasu a trávnatý koberec. Na ňom sa vyníma presklenený moderný záhradný domček s s
interiérom robeným ručne na mieru.
LOKALITA:
SenecGardens je súčasťou mesta Senec. Senec je obľúbeným prostredím so všetkým, čo mladá rodina potrebuje.
Predškolské zariadenia, praktický lekár, škôlky, školy, obchody, potraviny, zdravotné zariadenia, banky, pošta, rôzne služby
ale aj pracovné príležitosti. Senec oceníte aj letnými promenádami, jazerami, množstvom voľnočasových aktivít pre rodiny s
deťmi aj jednotlivcov. Toto miesto je skutočne veľmi obľúbeným prostredím pre oddych, relax, šport a kúpanie počas
horúcich letných dní.
CENA:
Informácie u realitného špecialistu.
V cene sú zahrnuté všetky profesionálne služby ponúkané Broker Consulting vrátane kompletného právneho servisu,
ﬁnančných služieb, katastrálnych poplatkov.
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