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DOMY JEDNORODZINNE W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ !!!
Domy w zabudowie szeregowej stają się coraz bardziej popularne, kuszą mieszkańców zarówno
niższą ceną jaki i swobodą jaką daje dom z ogródkiem. Największą zaletą domów szeregowych jest
jednak fakt, że dają one warunki zamieszkania zbliżone do tych, jakie oferuje budownictwo
jednorodzinne - osobne wejście, kawałek ogrodu i garaż do własnego użytku. Taki dom da nam
z pewnością więcej prywatności niż mieszkanie w bloku.
Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu i oczekiwaniom mieszkańców, Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Metalowiec” realizuje pierwsze w Kraśniku domy jednorodzinne w zabudowie
szeregowej. W ramach inwestycji Spółdzielnia wybuduje 4 domy, każdy o powierzchni użytkowej
ok. 110 m² z garażem o pow. 20 m², tarasem, na działce o pow. ok 300- 350 m². Domy położone będą
w atrakcyjnej i spokojnej okolicy w bliskiej odległości od centrum miasta przy Osiedlu „Widok I”
- ul. Francuska. Przewidywalny termin zakończenia robót budowlanych planowany jest na październik
2019 r. Po wybudowaniu domu Spółdzielnia, przeniesie na Zamawiającego prawo odrębnej własności
domu. Zarząd nieruchomością wspólną związaną z domami jednorodzinnymi sprawować będzie
Spółdzielnia. Koszt zakupu domu w zabudowie jednorodzinnej wynosi 429 000 zł – za domek
zewnętrzny i 419 000 zł – za domek wewnętrzny. W sprzedaży zostały dwa ostatnie domki! Tak
atrakcyjna cena nigdy się już nie powtórzy!
Każdy dom jednorodzinny będzie posiadał: oddzielne przyłącza: telekomunikacyjne, kanalizacji
sanitarnej, wody, gazu, energii elektrycznej (w tym instalacje trzyfazową); ściany zewnętrzne: bloczki
silikatowe ocieplone styropianem min 15 cm; dach pokryty blachą, ocieplony; schody żelbetonowe/
drewniane; ściany wewnętrzne: tynk gipsowy; posadzki: wylewki; okna i drzwi tarasowe: plastikowe
z nawiewnikami; parapety: płyta - konglomerat/ drewniane; drzwi wejściowe wzmocnione; drzwi
garażowe ocieplone z automatyką; grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi; liczniki mediów;
piec gazowy; domofon w przedpokoju i przy bramie, dzwonek; instalacja wodna, instalacja sanitarna,
instalacja c.o., instalacja gazowa, teletechniczna, alarmowa; kostka brukowa na wjeździe do garaży
i wejściu; opaska kapilarna; ogrodzenie terenu/ brama; taras wykończony w kostce brukowej lub gresie,
barierki metalowe; tynk zewnętrzny; sieci i przyłącza zewnętrzne.
Bliższe informacje uzyskać można w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” ul. Klonowa 5
- pokój nr 8, bądź telefonicznie pod numerem 81 825-36-14.
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