Romana Kellner
romana@reality-vasatova.cz
773 001 556

Přízemní rodinný dům
3 565 000 Kč
Druh:

Prodej

Typ:

Dům

Adresa:

Lanžov, Trutnov

Dispozice:

3+kk

Výměra:

78m²

Poznámka:

nízkoenergetický

K předání:

po dohodě

Popis:

novostavba 3+kk (78 m²) * pozemek o velikosti 441 m² * PENB třída A * klidná část obce k
trvalému bydlení nebo rekreaci * samostatný dům

Základní informace:

mimořádně úsporná

rekreace

projekt

cihlový dům

klidné bydlení

novostavba

Dům více:
Základní informace:
Prodej nízkoenergetické stavby patrového rodinného domu v centru Lanžova (10 km Dvůr Králové nad Labem, 13 km
Hořice, 9 km Velichovky).
Dispozice:
Zádveří, šatna, chodba, pokoj s kuchyňským koutem (kuchyňská linka včetně kuchyňských elektrospotřebičů, rozpočet
ve výši 200.000,- Kč), koupelna s vanou, WC, 2 pokoje.
Parametry domu:
Obvodové zdivo a příčky jsou zděné, stropní nosníky dřevěné, sádrokartonové podhledy. Možná i varianta dřevostavby s
individuálním sestavením ceny.
Střecha šikmá, střešní krytina betonová taška, titanovo/zinkové okapové svody.
Schody do patra jsou ocelové s dřevěnými stupni, podlahy betonové, okna a vstupní dveře - plast (trojsklo), střešní okna
Velux.
Vytápění bytu a ohřev vody:
Ohřev vody a vytápění domu bude zajišťovat technologie dle výběru klienta (rekuperace, tepelné čerpadlo, FVE s baterií,
rozpočet ve výši 150.000,- Kč).
Další užitečné informace:
V ceně započítána cena pozemku, projekt na výstavbu domu, základová deska, výstavba domu „na klíč“ (zahájení
výstavby po vyřízení všech potřebných povolení ke stavbě).
Dům není podsklepený a nachází se v klidné části obce.
Financování pomůžeme vyřešit dle Vašich možností a požadavků.
Doporučujeme jako klidné bydlení pro rodinu s dětmi, popřípadě jako místo pro rekreaci.

Lokalita více:
Dobrá občanská vybavenost v místě (školka, obchod, restaurace, koupaliště) a dopravní obslužnost (linkový
autobus, auto, vlaková stanice ve Dvoře Králové nad Labem).
V sousedních obcích základní škola, pošta, zdravotní středisko, potraviny - večerka).

Pozemek více:
Pozemek je s výměrou 441 m², druh pozemku trvalý travní porost.
Dle platného územního plánu je vedený jako plocha smíšená obytná – venkovská.
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