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102,70 m2 Mieszkanie na sprzedaż Reda, pomorskie, Henryka Wieniawskiego
Dwupoziomowe mieszkanie o powierzchni 102,7 m2, na zamkniętym osiedlu.
Mieści się na drugim piętrze trzykondygnacyjnego budynku, zbudowanego w 2015 roku.
Zlokalizowane jest w bardzo urokliwej, willowej części miasta, w otulinie lasów Puszczy Darżlubskiej
w dzielnicy Betlejem, przy ulicy Henryka Wieniawskiego.
Obok domu znajduje się przystanek mzk, w 20min. można dojść na przystanek Skm Reda Pieleszewo,
5min. samochodem do Wejherowa. Ogrzewanie w budynku gazowe. Opłaty w mieszkaniu bardzo
niskie, przy 4osobach dorosłych wynoszą :latem ok. 400, zimą ok.600.
Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 3,56m2 a także garaż o powierzchni 17,86m2, który
został oddany do użytku w 2018 roku. Piętro mieszkania, dokładnie okna salonu i kuchni, oraz duży
pokój na piętrze, wychodzą na stronę południowo-zachodnią, przez co mieszkanie jest bardzo
słoneczne i oszczędne w ogrzewaniu zimą. Na pierwsze piętro (40,59m2)mieszkania składa się
przedpokój 9,33m2, obszerny i bardzo słoneczny salon/pokój/ z jadalnią połączony z kuchnią o
powierzchni 27,6m2, z którego jest wyjście na balkon oraz łazienka 3,65 (wc, umywalka i prysznic).
Na pierwsze piętro prowadzą drewniane. podświetlane podstopniowo schody, pod którymi jest
pojemna, lustrzana szafa.
Na podłodze w przedpokoju, kuchni, łazience – kafle, w salonie panele o wysokiej klasie ścieralności.

Piętro składa się z łazienki, trzech pokoi oraz garderoby/pomieszczenia gospodarczego. W korytarzukafle, w pokojach również panele o bardzo wysokiej klasie ścieralności, w oknach rolety
zaciemniające.
W łazience o powierzchni ok.5,40m2 jest wc, umywalka, pralka, wanna. Pokój wychodzący na stronę
południowo-wschodnią o powierzni ok. 26m2 posiada wnękę, która zagospodarowna została na
garderobę, w pokoju znajdują się bardzo stylowe i klimatyczne, drewniane belki,ściana przy
drzwiach również została ozdobiona drewnianymi belkami.
Na piętrze znajdują się jeszcze dwa pokoje, jeden o powierzchni 13m2, drugi 11m2, jest również
pomieszczenie ok3,5m2, które mozna zagospodarować na garderobę, teraz pełni funkcję
gospodarczą.
Z każdego okna rozpościera się piękny widok lasu. Możliwa zamiana na dom w Redzie.
Informacje zamieszczone w ogłoszeniu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kc

