Pozemky, domy v Nitre a Bratislave - NOALI

RekonÅ¡trukcia 3 bytovÃ½ch jednotiek

UskutoÄ•nená rekon&scaron;trukcia nebytového priestoru na 3 byty. Byty sa nachádzajú na Palárikovej ulici na 2.
poschodí 5 poschodového tehlového domu. Celý dom je po úplnej rekon&scaron;trukcii s novou fasádou a strechou. Byty
sú po úplnej rekon&scaron;trukcii - nové rozvody el. energie, vody a odpad. Výmena koncových zariadení kúrenia.
Vybudovanie nových kúpelní a WC.
- Byt 1- 30 m2
- Byt 2- 50 m2
- Byt 3 - 70 m2
{tab=Popis bytov}
- BYT 1: Byt má rozlohu 30 m2. Skladá sa z jednej priestrannej izby, ktorej súÄ•asÅ¥ou je kuchynský kút a murovaného
jadra (kúpeÄ¾Åˆa, WC). Táto garsónka je vhodná pre 1 aÅ¾ 2 osoby. Hlavnú Ä•asÅ¥ tvorí priestranná izba orientovaná na
dvor - do tichej Ä•asti za domom. Izba je veÄ¾mi dobre presvetlená vÄ•aka dvom veÄ¾kým oknám. Celá garsónka vrátane
bytového jadra je po úplnej rekon&scaron;trukcii. V izbe je nový poter a na podlahe poloÅ¾ená plávajúca laminátová
podlaha. Kúrenie, voda aj elektrina sú tieÅ¾ po kompletnej rekon&scaron;trukcii - nové rozvody.
Poloha
BA - Staré mesto
Rozloha
30 m2
Jadro
murované (nové umývadlo, záchod a sprchový kút)
Podlahy
plávajúca (Lamino)
Rozvody
nové (rekon&scaron;trukcia - voda elektrina, kúrenie)
- BYT 2: Byt je tvorený jednou izbou a vstupnou halou, ktorej súÄ•asÅ¥ou je kuchynský kút a plní funkciu obývacej
miestnosti. Tento priestor je vhodný pre mladé rodiny s jedným dieÅ¥aÅ¥om. Celý byt je po kompletnej rekon&scaron;trukcii
vrátane kúrenia, elektrických rozvodov, vodovodných rozvodov, okien a podláh (plávajúca laminátová podlaha).
Poloha
BA - Staré mesto
Rozloha
50 m2
Jadro
murované (nové umývadlo, záchod a sprchový kút)
Podlahy
plávajúca (Lamino)
Rozvody
nové (rekon&scaron;trukcia - voda elektrina, kúrenie)

- BYT 3: Byt je tvorený vstupnou chodbou, halou ktorá sa skladá s veÄ¾kej obývacej izby a kuchyne a dvoma spálÅˆami
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orientovanými do dvoru domu. Celý byt je po kompletnej rekon&scaron;trukcii vrátane kúrenia, elektrických rozvodov,
vodovodných rozvodov, okien a podláh (plávajúca laminátová podlaha). Tento veÄ¾ký slneÄ•ný moderný byt je vhodný pre
v&scaron;etkých, ktorí si potrpia na dostatok priestoru a presvetlené priestory.
Poloha
BA - centrum
Rozloha
67 m2
Jadro
murované (nové umývadlo, záchod a sprchový kút)
Podlahy
plávajúca (Lamino)
Rozvody
nové (rekon&scaron;trukcia - voda elektrina, kúrenie) {tab=Podorys Objektu} Podorys Bytov{tab=Mapa/Poloha} Byty sa
nachádzajú v blízkosti Hlavnej Vlakovej stanice, výborná dostupnosÅ¥ takmer v&scaron;etkých mestských Ä•astí MHD ako
aj autom. Vzdialenosti: 15 min pe&scaron;o od centra (obchodná ulica), kamzík (5 min trolejbus), 15 min pe&scaron;o
Slavín.
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