Žvejų g. 3, Šiaulių r. sav. , Jakštaičiukų k.
ID 7543 PARDUODAMAS 3 kamb. namas, 80 m², 2022 m., Žvejų g.,
Jakštaičiukų k.
111 000 €

m² kaina: 1 387.50 €/m²

Apie objektą
Kambariai:
Namo tipas:
Sklypas:
Būklė:

3
Namas
14.77 a
Dalinė apdaila

Bendras plotas:
Užbaigtumas:
Pastatas:
Langai:

80.00 m²
Dalinai įrengtas
Mūrinis
Plastikiniai

Pastatyta:
Šildymas:
Viso aukštų:
Durys:

2022 m.
Šildomos grindys,
Aeroterminis
1
Šarvo durys

PARDUODAMAS 2022 METŲ STATYBOS GYVENAMASIS NAMAS ADRESU ŽVEJŲ G., JAKŠTAIČIUKŲ K., ŠIAULIŲ R. Sklypo plotas
14,77 a (paskirtis - gyvenamosios teritorijos), namo plotas 79,37 kv.m, o įrengus antrąjį aukštą (numatyta tokia galimybė, ir konstrukcija bei
projektas taip pritaikyti, kad tai galima būtų padaryti) bendras namo plotas padidėtų iki 119,70 kv.m, t.y. I aukštas - 79,37 kv.m ir mansarda 41,80 kv.m.
Namas yra 81 % baigtumo. A++ energetinio naudingumo klasė. Trūksta tik vidaus ir išorės apdailos. Perdanga – gelžbetoninė. Pastatytas iš
25 cm pločio akyto betono blokelių - BAUROC (Estija), apšiltintas 30 cm grafitiniu polistireniniu putplasčiu. Elektros galia – 14 kW. Plastiko
langai -A++. Dalinai įrengtas:
- šildomos grindys (oras-vanduo šilumos siurblys);
- instaliuota elektra, priešgaisrinė ir apsaugos signalizacijos;
- pagalbinė patalpa – sienos ir grindys išklijuotos plytelėmis, sumontuota šilumos siurblio įranga, boileris 200 l;
- wc ir vonios patalpoje - sienos ir grindys išklijuotos plytelėmis, įrengti visi reikalingi įvadai skalbimo mašinai, voniai, praustuvui, ir įrengta
dėžė pakabinamajam klozetui;
- vidinės sienos paruoštos patogiam tinkavimui;
- namo fasadui trūksta tik dekoro/dažymo;
- yra visos vidinės durys su atitinkamomis staktomis, rankenomis ir spynomis, reikia tik įsistatyti (6 vnt.) ;
- kokybiškos lauko durys;
- stogas „classic“ su ilgaamžiška garantija;
- namas su dvejomis stoginėmis; viena - terasai, kita – automobiliui;
- teritorija išlyginta.
Namo kokybė tikrai patikima, statytas kaip sau, fotonuotraukomis užfiksuotas visas statybų procesas. Vieta: tai naujai suprojektuotas
gyvenamosios teritorijos sklypų mikrorajonas, kuriame įrengtos tokios komunikacijos: vanduo, nuotekų ir lietaus kanalizacijos, elektra. Yra ir
šulinys. Mikrorajone yra bendras paplūdimys, labai geras privažiavimas. Iki Šiaulių 10 km. Daugiau informacijos tel. +370 687 11266; +370
675 13003

Papildomai
Papildomos patalpos: Terasa
Papildoma informacija: Geras privažiavimas, Virtuvė sujungta su kambariu
Saugumas ir komunikacijos: Elektra, Signalizacija, Miesto vandentiekis, Šulinys, Miesto kanalizacija, Greta vandens telkinio
Kita: Boileris, Nauja elektros instaliacija

Kontaktai
Vaidotas Misius
Vilniaus g. 146, LT-76297 Šiauliai
Tel/Fax +370 41 434491
Mob. +370 687 11266
el. paštas: vaidotas@rebest.lt
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