VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

RD 5+KK, VEJPRNICE
LUXUSNÍ RODINNÝ DŮM

WWW.DUMVEJPRNICE.CZ

Půdorysy:
Přízemí:

Obývací pokoj s kk
Hala s bazénem
Vstupní hala
Předsíň
Koupelna
Technická místnost
WC

57 m2
85 m2
12 m2
1,7 m2
14 m2
6,5 m2
1,7 m2

Patro:

Pokoj
Pokoj
Ložnice
Relaxační pokoj
Šatna
Koupelna
Chodba

Domácí kino
Projekční plátno
Kuchyňské spotřebiče
Vyhřívaný bazén
Parkovací místa
Krb

Hi-tech projektor Panasonic
280 cm
Miele
8×4, h 1,6m
10-12
ano

Podlahy
Okna
Bezpečnostní systém
Vytápění
Doplňkové vytápění
Klimatizace

19 m2
23 m2
36 m2
18 m2
28 m2
9 m2
6,3 m2

vysoce leštěná dlažba
plastová a střešní Velux
ano / 2zónový
plynový kotel Buderus
solární panely
ano

Popis:
Dumrealit.cz Vám zprostředkuje exkluzivně k prodeji prostorný luxusní dům 5+kk v obci Vejprnice, okr.Plzeň-sever,
užitná plocha 420 m², pozemek 2.299 m². Dům je umístěn v zadní části vzrostlé okrasné zahrady, s velice prostornou
jižně orientovanou terasou (cca. 70 m²), skýtající maximum soukromí. Na terasu je přímý vstup z obývacího pokoje,
hlavního vstupu do domu a z prostoru vnitřního bazénu. V přízemí se po vstupu do domu nachází malá předsíň se
zádveřím, které volně navazuje na chodbu spojující celé přízemí domu. Z chodby se dostaneme dvoukřídlými
posuvnými dveřmi do centrální místnosti celého domu – opravdu velkoryse pojatého a vzdušného obývacího pokoje s
krbem, s jídelnou a s velkou kuchyňskou linkou s barem, tvořící kuchyňský kout (12,5 m²). Kuchyňská linka je na míru a
je kompletně zařízena vestavěnými spotřebiči zn.Miele. Propojením všech těchto zón vznikne jeden velký vzdušný
prostor (cca. 60 m²). Ke sledování TV slouží hi-tech projektor a domácí kino zn. Panasonic, společně s rámovým
projekčním plátnem (úhlopříčka 2,8 m). V přízemí se dále nachází samostatná toaleta s umyvadlem, prostorná
koupelna (14 m²) a technická místnost (6,5 m²) s veškerým technickým zázemím domu. Výjimečností domu je velký
vnitřní vyhřívaný bazén, s relaxačním prostorem (85 m²). V kompletně klimatizovaném podkroví se nachází dva pokoje
se vstupem na balkón, menší koupelna a velkoryse pojatý apartmán, relaxační místnost a prostorná šatna (28 m²). Na
pozemku je kryté parkování pro 3 auta a další nekryté parkování pro 7-9 aut a dřevěný zahradní domek. Dům je
napojen na kompletní inženýrské sítě, vytápění je plynovým kotlem a ohřev vody zajišťují solární kolektory. Bydlení ve
velice klidné a žádané lokalitě–v blízkosti přírody, na okraji obce, s kompletní občanskou vybaveností v místě a s
výbornou dopravní dostupností. Ev. číslo: 616065.
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