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REZERVOVANÉ | CRÈME DE LA CRÈME STAROMESTSKÉHO BÝVANIA
S CHARIZMOU PARÍŽSKYCH INTERIÉROV

680 000 €

O ponuke
Lokalita: Staré Mesto
Ulica: Tallerova
Stav: Kompletná rekonštrukcia
Parkovanie: Vyhradené parkovanie na ulici

Maklér
Arvin & Benet
E-mail: info@arvinbenet.sk
Telefón:

02 / 555 655 55

Popis

Nehnute?nos? je momentálne rezervovaná. Pokojne nás kontaktujte, ak by ste mali záujem by? informovaný, ak by sa uvo?nila.
Tiež budeme radi, ak nás budete kontaktova? v prípade, že máte záujem o podobnú nehnute?nos? v lokalite, nako?ko tieto typy nehnute?ností
mávame v ponuke pravidelne a niektoré sa ani nestihnú dosta? do inzercie.
_____________________________________________________________________________________________________
Slovo „jedine?ný“ sa sklo?uje pri nehnute?nostiach ?asto. ?o nás motivuje použi? ho tentokrát?

Vysoké stropy, drevené dubové herringhbone podlahy, historizujúce okná a mnoho ?alšieho. Interiér spája historické s moderným a kone?ný
efekt je neskuto?ne štýlový a príjemný pocit v priestore. Dômyselná dispozícia s ve?kými izbami a množstvom úložných priestorov zase poteší
pragmatikov.
Tento byt je perfektne vybalansovaný. Interiér nehnute?nosti je ladený do neutrálnej Off White bielej, dekora?né lišty a okrasné obklady mu
dodávajú šarm, ktorý je doplnený vhodnými kúskami nábytku.
V?aka drobným detailom, ktoré klasickým interiérom chýbajú, pôsobí byt honosne a prepracovane. Budete v ?om chcie? organizova? stretnutia pre
kamarátov a rodinu tak ?asto, ako to len pôjde, a každý z Vašich známych bude tento výstavný kus obdivova?.

Tiež milujete vchádza? do bytu cez spolo?né priestory, ktoré pôsobia ako vystrihnuté zo chic parížskych luxusných štvrtí konca 19 storo?ia? Tu
máme presne také.
Z ?arovných spolo?ných priestorov vstupujeme mohutnými dverami do prvej izby bytu. Vstupnú halu opticky zvä?šuje a rozjas?uje ve?kometrážne
zrkadlo. Autentické drevené parkety vzoru rybej kosti a vysoké stropy nás budú sprevádza? celým bytom. Z haly prechádzame do otvoreného
priestoru bytu.
Po ?avej strane sa nachádza prakticky riešená kuchy?a, plne vybavená spotrebi?mi a doplnená o dekora?né obklady. Kuchy?a je spojená s
jedálenským priestorom. Od jedálenského stola máte výh?ad cez vysoké okná na koruny stromov vo vnútrobloku, priestor je mimoriadne svetlý a
príjemný. Sklenými dverami vychádzame na balkón, z ktorého si vychutnáme šálku rannej kávy.

Centrom diania je obývací priestor. Tehlový obklad a masívna knižnica na mieru nádherne zútul?ujú a zjednocujú priestor. Knižnica umož?uje
vyniknú? štýlovým doplnkom, ktoré vnášajú do bytu originálnos? a farby. Obývacia izba je orientovaná do tichého dvora a má množstvo svetla cez
ve?ké okno.
Spál?a je ve?koryso riešená s nadbytkom odkladacieho priestoru. Miesto baldachýnu vám pocit bezpe?ia a súkromia poskytnú nádherné závesy,
ktoré sú z každej strany postele.
Pre ?loveka, ktorý pracuje formou homeoffice, je byt ideálny, nako?ko posledná, ve?mi priestranná izba, je riešená ako pracov?a. Opä? musíme
zmieni? úložný priestor, ktorý je nerušivo zapracovaný do steny vstavanými skri?ami. Nako?ko je priestor pracovne dostato?ne roz?ahlý, je
možné s ním pracova? a ú?el izby jednoducho zmeni?.
Dispozíciu bytu zakon?íme dizajnovou kúpe??ou. V kúpe?ni sa nachádza va?a a sprcha. Kombinácia obkladov a materiálov perfektne ladí s
celkovou atmosférou bytu a predstavuje sladkú ?erešni?ku na konci popisu nášho bytu.

Nehnute?nos? sa nachádza v bezkonkuren?nej lokalite, pokia? chcete by? v centre diania. Tallerovu ulicu spoznáte pod?a typických
staromestských zachovaných domov, v bezprostrednej blízkosti hotela Marrols a historického centra. Napriek umiestneniu pôsobí ulica komorne
a zachováva si svoje ?aro.
Celý priestor bytu je klimatizovaný, zo zariadenia je cíti? kvalitu, sviežos? a neopotrebovanos?. Štýl v každom detaile...

Cena: 680 000 eur
Výmera: 100,55m² (95,3m² byt + 5,25m² balkón)
Možnos? využíva? vyhradené parkovacie miesto.

Fotografie a text sú autorským dielom a majetkom spolo?nosti Arvin & Benet.
Nehnute?nos? bola naaranžovaná a nafotená Homestaging oddelením našej spolo?nosti, ve?mi radi Vám pomôžeme pri efektívnom a dôstojnom
predaji ?i prenájme aj Vašej nehnute?nosti. Budeme sa teši?, ke? nás budete nezáväzne kontaktova?.

Galéria

Lokalita
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Viac informácií o ponuke nájdete na našich webových stránkach:

https://www.arvinbenet.sk/ponuka-nehnutelnosti/707/rezervovane-creme-de-la-creme-staromestskeho-byvania-s-charizmouparizskych-interierov

