# 00013, 2- IZBOVý BYT - NOVáKY

Predaj. Predané. Cena na
zavolanie

Štefánikova, Nováky, Tren?iansky kraj
Romantické bývanie v byte? Žiadny problém.
Pastorok reality vám exkluzívne ponúka na predaj, 2- izbový byt, ktorý sa nachádza v bytovom dome v
Nováky a majite?om ponúka príležitos? uniknú? každodennému stresu. Aj 2 -izbový byt sa razom dokáže
zmeni? na vysnívané bývanie v provensálskom štýle. Neveríte? Po?me sa spolu pozrie? do útulného bytu,
ktorý sa nachádza v centre mesta Novák. Pani majite?ka je milovní?kou romantického štýlu. Ako sama
prezradila, od za?iatku mala jasnú predstavu o tom, ako by malo vyzera? jej krá?ovstvo. V byte kra?uje
biela farba, ktorá spolu s vhodne zvoleným osvetlením a doplnkami opticky otvára priestor. V kombinácii s
bielym drevom vytvára útulný a harmonicky pôsobiaci interiér. Výsledok pôsobí neuverite?ne elegantne a
vkusne. Pri výbere zariadenia kuchyne sa rozhodla pre tradi?nú kuchy?u vyrobenú na mieru, ktorá ponúka
dostato?né miesto na varenie špecialít a samotné stolovanie. Viacero skriniek poskytuje dostato?né
množstvo úložného priestoru.Kuchy?a je prepojená s obývacou ?as?ou. Obývacia miestnos? je zariadená v
jemnej farebnej kombinácii, ktorá dýcha pokojom. V spálni prevláda biela farba v kombinácii jemnej
vínilovej tapety. Tato kombinácia pôsobí upokojujúco a spolu aj s nábytkom dotvárajú ve?mi príjemnú a
uvo?nenú atmosféru. Ak snívate o romantickom bývaní v byte, táto ponuka je pre vás ideálna. Benefity
nehnute?nosti: okamžité nas?ahovanie nízke náklady vlastná kotol?a upratovacia služba pre celý bytový dom
orientácia do tichej ?asti do dvora kompletná rekonštrukcia celého bytu ako aj bytového domu
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Branislav Pastorok
Prievidza, Tren?iansky kraj
+421 905 960 984

MIESTNOSTI:
Izieb
: 2
Kúpe?ní
: 1
BUDOVE:
Poschodie
Rok rekonštrukcie
Po?et poschodí

: 2
: 2018
: 4

CONVENIENCE:
Všeobecné vybavenie:
Kanalizácia,Kamerový systém,Káblová
televízia,
Vybavenie spotrebi?mi:
Prá?ka,Chladni?ka,
Vybavenie pre úsporu energie: Ústredné plynové,
V SUSEDSTVE:
Centrum mesta : 2 minut - peši
Supermarket : 5 minut - peši

