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Nadstandardně vybavený atypický dům s
kvalitním architektonickým řešením v klidné
vyhledávané lokalitě v Mladé Boleslavi
Kupní cena

Info u realitního
specialisty

Přízemní dům s obytným podkrovím je postaven ze železobetonové monolitické konstrukce z pohledového betonu s tepelnou
izolací obložené masivním tropickým dřevem. Dispozičně 7+1 s 230 m2 obytné plochy nabízí prostorné bydlení pro velkou
rodinu. V přízemí se nachází předsíň 5,44 m2, toaleta 3,05 m2, chodba 14,28 m2, pracovna 4,55 m2 s vestavěným psacím
stolem a skříní, sklad 2,4 m2, kuchyň 8,41 m2, jídelna 22,96 m2, obývací pokoj 25,9 m2, ložnice 15,23 m2, ze které se dále
vchází do koupelny vybavené vanou 10,49 m2 a do šatny s vestavěnými skříněmi a komodami 19,19 m2, která je snem
každé ženy. Dále je zde ještě jedna samostatná toaleta 2,16 m2, prádelna 8,96 m2, předsíň 3,4 m2 a sklad se strojovnou
7,45 m2. Kuchyň je vybavená vestavěnými spotřebiči zn. Miele a varným centrem s odtahovou vzduchotechnikou. V
obytném podkroví, kam se vchází po dvou schodištích z dřevěného masivu bez podstupnic (2x 2,88 m2), se nachází dva
dětské pokoje (20,99 m2 a 21,99 m2) vybavené pracovním stolem, palandami a vestavěnými skříněmi. Pokoje jsou odděleny
chodbou 9,38 m2 a každý má svou samostatnou koupelnu s toaletou (2x 6,05 m2) vybavenou vanou a umyvadlem.
Podlahy v obytných místnostech jsou z masivního dřeva, v koupelnách je instalovaná kamenná dlažba. Hliníková okna jsou
opatřená exteriérovými a interiérovými roletami. Z kuchyně, obývacího pokoje i z ložnice je vstup na venkovní terasu z
tropického dřeva 47 m2. Vytápění zajišťuje tepelné čerpadlo (vzduch-vzduch). Dům je napojen na EZS, EPS a je vybaven PC
sítí a kamerovým systémem. Součástí domu je garáž 31,18 m2.
Dům je obklopen okrasnou zahradou 1.135 m2 s automatickým zavlažováním se zdrojem vody z vlastní vrtané studny.
Na pozemku se dále nachází osvětlené tenisové hřiště s umělým povrchem s cvičnou tenisovou stěnou 650 m2, vlastní
fotovoltaická elektrárna s přístřeškem 92 m2 a částečné podsklepená budova. Zde je k dispozici garáž 28,19 m2, místnost s
technologiemi a kotelna 5,92 m2, 15metrový bazén z nerezové ocele se zakrývací plachtovou roletou s podzemním návinem
(hala s bazénem 154,92 m2), sauna 4,23 m2 s umývárnou 2,94 m2, toaletou 1,40 m2 a odpočinkovou zónou 15,11 m2,
apartmán pro hosty s vlastní kuchyňskou linkou 19,8 m2, koupelnou 1,83 m2 a samostatnou toaletou 1,39 m2. Celý objekt je
vybaven vzduchotechnickým zařízením s rekuperací a slunečnými kolektory. Podlahové vytápění s deskovými radiátory
zajišťuje nástěnný kondenzační kotel na zemní plyn. Zázemí vzduchotechniky se nachází v suterénu.
Celý pozemek o rozloze 2.372 m2 je oplocený (ocelové pozinkované výplně na železobetonové monolitické podezdívce) a
zajišťuje maximální soukromý. Vjezd na pozemek je řešen dvěma pojezdovými bránami na dálkové ovládání.
Tento dům splní požadavky i těch nejnáročnějších. Jeho nespornou výhodou je klidná lokalita téměř v centru města a blízká
veškerá občanská vybavenost a dostupnost.
Typ

domy, rodinný

Zařízení

částečně

Město

Mladá Boleslav

Datum nastěhování

1.11.2022

Okres

Mladá Boleslav

Komunikace

asfaltová

Vlastnictví

Osobní

Vybavení

Budova

Skeletová

Garáž 59 m2
Parkovací místo 4 ks
Bazén

Typ domu

patrový

Voda

dálkový vodovod

Velikost

atypický

Plyn

plynovod

Stav objektu

Velmi dobrý

Odpad

veřejná kanalizace

Energetický štítek

D

Plocha užitná

497 m2

Poloha objektu

samostatný

Plocha zahrady

1135 m2

Plocha zastavěná

587 m2

Plocha pozemku

2372 m2

