Moderný 2,5-izbový byt vo vyhľadávanej lokalite

257 000 €
Kraj:

Bratislavský kraj

Okres:

Bratislava II

Obec:

Bratislava-Ružinov

Ulica:

Sklenárova

Druh:

Byty

Typ bytu:

2-izbový byt

Typ:

Predaj

Úžitková plocha:

53 m

2

PODROBNÉ INFORMÁCIE
Status:
Vlastníctvo:
Stav:
Celková plocha:
Úžitková plocha:
Zastavaná plocha:
Poschodie:
Počet izieb:
Plocha balkóna:
Balkón:

aktívne
osobné
úplne prerobený
2
57 m
53 m2
57 m2
5
2
3.9 m2
áno - 2

Kúpeľňa:
Počet kúpeľní:
Klimatizácia:
Parkovanie:
Krb:
Zariadenie:
Vykurovanie:
Pivnica:
Pivnica plocha:

sprchovací kút
1
nie
áno
nie
zariadený
áno
áno
3.5 m2

POPIS NEHNUTEĽNOSTI
Splňte si sen o modernom bývaní vo vyhľadávanej lokalite.
Ponúkame vám zariadený 2,5-izbový byt na Sklenárovej ulici neďaleko centra Bratislavy.
Priestranný byt prešiel kompletnou rekonštrukciou, takže práve vy môžete byť jeho prvými
majiteľmi.
Pod drobnohľadom našich špičkových dizajnérov vznikol štýlový byt, ktorý splní očakávania tých
najnáročnejších. Štýlový presvetlený byt je vybavený dizajnovým nábytkom a zariadením na
mieru, vďaka čomu je ideálny pre ľudí, ktorí hľadajú jedinečné a pohodlné bývanie.

Vzdušný, minimalistický a elegantný.
V 2,5-izbovom byte nájdete všetko potrebné pre maximálny komfort. Z vstupnej chodby sa dostanete
do prakticky riešenej pracovne ideálnej na nerušený home oﬃce.
Vedľa sa nachádza vzdušná obývačka s balkónom spojená s modernou kuchyňou, v ktorej
môžete tráviť príjemné chvíle s rodinou či s priateľmi.
Ak milujete ranné lúče a spev vtákov, iste vás poteší francúzsky balkón, ktorý nájdete v luxusne
zariadenej spálni. Vďaka minimalistickému dizajnu a jemným doplnkom bude váš spánok príjemný
a ničím nerušený.
Veľkou výhodou bytu je jeho perfektná lokalita. Byt sa nachádza v obľúbenej mestskej časti Ružinov
so skvelou občianskou vybavenosťou. V pešej vzdialenosti sa nachádza zastávka MHD, supermarkety,
lekáreň, ﬁtness centrum, plaváreň, škola aj škôlka.
Do centra mesta sa dostanete v priebehu niekoľkých minút, no vďaka pokojnej lokalite si užijete
ticho a kľud od ruchu mesta.
Zavolajte nám a dohodnite si prehliadku ešte dnes:
+421 908 343 662

REALITNÝ MAKLÉR
Maklér:
Telefón:
E-mail:

Anton
+421917215712
anthonypoint@blackloft.sk

