
Balatonszárszón, mini lakóparkban 2 ikerházban, 4 db ikerházi lakás eladó! Ma
még választhat!
Összeköltözőknek, barátoknak, nagy családoknak is ajánlott! 
Kellemes falusias környezet a családbarát Balatonszárszón, a Balaton parttól kb.
1,5 km-re.
Lido Home Siófok új építésű, korszerű technológiával megépített,
energiatakarékos, fém-könnyűszerkezetes ikerházakat kínál megvételre
Balatonszárszón! 
A telken 2 db kétszintes, földszint + tetőtér beépítéses ikerház kerül kialakításra.
 Egy-egy lakáshoz 6 m2-es terasz, kb. 200 m2-es saját telekrész (parkosított
kertrésszel), valamint 1 db udvari parkoló tartozik.
Műszaki leírás:
Az épület alapozása vasalt monolit vasbeton gerendarács sávalapokkal. A külső
teherhordó falszerkezetek és a belső teherhordó és válaszfalak Horizont vékony
falú acél vázszerkezetű szerelt falak. A vázszerkezet bordái között 14 cm szálas
hőszigetelés kerül elhelyezésre, erre a homlokzaton 8 cm vastag Dryvit
hőszigetelő lemez kerül. A padlószerkezetben 15 cm polisztirolhab, a
tetőszerkezetben 25 cm szálas ásványgyapot réteg biztosítja a megfelelő
hőszigetelést. Az épület fűtési energiaellátását elektromos üzemű levegős
hőszivattyúval biztosítjuk padlófűtési körök kialakításával. A homlokzati
nyílászárók 3 rétegű műanyag szerkezetek.
Az ajánlott lakás 88 m2 alapterületű, amelyhez 6 m2-es fszt-i terasz, 1 db
parkolóhely és a kertrész kapcsolódik.
Az 1-es lakás beosztása: A földszinten előszoba, nappali-étkező, konyha,
fürdőszoba, kamra, lépcsőtér található.
A tetőtérben 3 db hálószoba, fürdőszoba, közlekedő helyiségek kerültek
kialakításra.
Konyha beépítése opcionális, az ár nem tartalmazza! 
Az épület várható átadása 2023. II. negyedéve, a lakás aktuális készültsége
kb. 95%-os. 
A feltüntetett ár nettó, amelyhez +5% áfa kapcsolódik!    
Amennyiben a LIDO HOME által kínált balatonszárszói ikerházak, vagy bármely a
kínálatunkban található ingatlan felkeltette érdeklődését, hívjon a megadott
telefonszámon, akár este vagy hétvégén is. Megtekintése rugalmas!
Vásárolna, de nincs rá elegendő kerete? Kollégám díjmentes, bank semleges
hitel ügyintézéssel áll rendelkezésére.
LIDO HOME - Ingatlanok egy életen át!
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Helyiség Terület
Előszoba 5.52 m2

Nappali 21.80 m2

Konyha 8.29 m2

Fürdőszoba + WC 4.33 m2

Kamra, Éléskamra,
Spájz 2.40 m2

Lépcsőház 5.04 m2

Közlekedő 3.25 m2

Szoba 10.47 m2

Szoba 10.44 m2

Szoba 10.37 m2

Fürdőszoba + WC 6.32 m2

Terasz 6.00 m2
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Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!

Ingatlan jellemzői

Építési mód
Építés éve

Ingatlan típ.
Alapterület

Telekterület
Szobák

Belső állapot
Külső állapot

Fűtés
Parkolás

Villany
Víz

Csatorna
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