6R+K+HK+WCx2+SPA / 6H+K+AK+WCx2+SPA, 250,0
m², 296 000 €
Omakotitalo, Mustasaari, Veikkaala, Veikkaalantie 973
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Asunto Björndahl Oy Pietarsaari

Vad döljer sig bakom den här porten? Till platsens historia hör att klocksmeden Glasberg flyttade hit ett hus från Sundom
1826 som fortfarande står kvar tillsammans med de kringbyggnader som färdigställdes 1850. Det moderna arkitektritade
huset stod klart 1978 med sina specialritade innertak och sin gedigna parkett samt sitt rustika klinkergolv. I övrigt har den
funktionella planlösningen möblerats och ytrenoverats i två omgångar med hjälp av en yrkesinredare. Det 9477m2 stora området
känns avskilt och fredat från en stressad omvärld. // Mitä kätkeytyykään tämän portin taakse? Paikan historiaan kuuluu se,että
kelloseppä Glasberg vuonna 1826 siirsi tänne Sundomista talon, joka vieläkin on jäljellä vuonna 1850 valmistuneiden rakennusten
ympäröimänä. Moderni, arkitehdin suunnittelema talo valmistui 1978 erikoispiirrettyine sisäkattoineen, mahtavine parketteineen ja
rustiikkisine laattalattioineen. Muuten talon kaÿtännöllinen pohjaratkaisu on kalustettu ja pinnoiltaan remontoitu kahteen otteeseen
ammattitaitoisten sisustajien toimesta. 9477 m2 suuri alue tuntuu olevan erillään ja rauhassa ympäröivän maailman stressiltä.

Asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

7898671

Velaton hinta:

Sijainti:

Mustasaari Veikkaala
Myyntihinta:
Veikkaalantie 973, 66520 Veikkaala

Tyyppi:

Omakotitalo (Kiinteistö)

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Huoneistoselitelmä:

6R + K + HK + WCx2 + SPA / 6H +
K + AK + WCx2 + SPA

Huoneita:

Yli 5 huonetta

Asuintilojen pinta-ala:

250,0 m²

Lisätietoja pinta-alasta:

6R+K+HK+WCx2+SPA /
6H+K+AK+WCx2+SPA

Rakennusvuosi:

1978

Vapautuminen:

Vapautuminen sopimuksen
mukaan.

296 000 €
296 000 €

Asunnon lisätiedot
Sauna:

Asunnossa on sauna

Tilojen kuvaus:

6R+K+HK+WCx2+SPA / 6H+K+AP+WCx2+SPA

Kohteen kuvaus:

Pintamateriaalit: Trä klinker mosaik tapet mål. Puu klinkkeri mosaiikki
tapetti maali.

Asunnon kunto:

Hyvä

Lisätietoja kunnosta:

Erinomainen

Energialuokka:

Ei lain edellyttämä energiatodistusta.

Lämmitysjärjestelmän
kuvaus:

Vesikiertoinen keskuslämmitys

Asunnon tilat ja materiaalit
Rakennus- ja
pintamateriaalit:

Rakennusmateriaali: Puu, tiili

Katto:

Kattotyyppi: harjakatto

Kylpyhuoneen kuvaus:

Stor bastu och bubbelpool. Iso sauna ja poreallas.

Asunnon tontti
Tontin omistus:

Oma

Kiinteistötunnus:

499-422-4-67

Tontin pinta-ala:

9 477,0 m²

Tontin nimi:

Butiksbackan

Tämä on Etuovi.comista tulostettu kohteen esittelysivu. Etuovi.comin ilmoituksessa ei ole välttämättä aina kaikkia
tietoja kohteesta. Varmista kohdetiedot asunnon myyjältä tai kiinteistövälittäjän/rakennusliikkeen omasta
myyntiesitteestä.

