Prodej, rodinný dům, Pardubice, 579m2 (plocha pozemku 1408m2), terasa,
garáž
Cena:

Na vyžádání

Prodej

Prodáno

Typ objektu:

Dům

Stav:

Po rekonstrukci

Užitná plocha:

579 m2

Plocha pozemku:

1408 m2

Vlastnictví:

Osobní

Evidenční číslo:

0065dopd

Stavební prvek: Cihla

Virtuální prohlídka

Terasa:

Ano

Sklep:

Ano

Topení:

Veřejné ústřední

Voda:

Vodovod

Parkovací stání: 3

Popis nemovitosti
Virtuální prohlídka na webových stránkách společnosti. Výhradně nabízímek prodeji luxusní, historicky ceněný rodinný dům,
kompletně citlivě zrekonstruovaný za přispění a dohledu významného architekta. RD se nachází ve velmi žádané lukrativní lokalitě
Pardubice – Staré město - Labská ulice (nedaleko Pernštýnské náměstí), dispozičně 7+1, o celkové rozloze užitného prostoru cca
579m2. V 1. NP se nachází vstupní chodba, hala se schodištěm do 2. NP, dále dva obytné pokoje a velkoryse prostorný, slunný
ateliér, s výhledem a vstupem do zahrady. Dále se v tomto NP nachází technická místnost a toaleta. Po dobovém, dřevěném
a citlivě zrenovovaném schodišti lze vystoupat do 2. NP, kde se rozkládá nádherný, celodenně sluncem zalitý mezanin, užívaný jako
společenský prostor. Jsou zde instalována krbová kamna dotvářející atmosféru klidu. Z prostoru mezaninu se vstupuje do kuchyně,
jídelního prostoru a dalších dvou obytných pokojů, dále do koupelny a oddělené toalety. Terasa vybudovaná na střeše ateliéru,
směřující do zahrady je přístupná z jídelního prostoru. Ve 3. NP byly vybudovány dvě prostorné obytné místnosti. RD je kompletně
podsklepen, kdy i tyto prostory prošly nákladnou rekonstrukcí a lze jich využívat jako vinný sklípek, či pro hudební nástrojovou
produkci, nebo jako odkládací místnosti pro potřeby obyvatel domu. RD je obklopen rozlehlou zahradou o výměře téměř 800m2,
situovanou na JV a JZ, což zaručuje celodenní přístup slunce (celková plocha pozemku 1408m2). Jednou z hranic pozemku je břeh
řeky Chrudimky, lze instalovat molo, vybudovat privátní přístaviště. Dům je užíván pro rodinné bydlení, skýtá ovšem i cenné zázemí
pro uměleckou, výtvarnou činnost obyvatel domu. Dům je také pro svoji atraktivitu vyhledávaným místem ﬁlmových tvůrců
a dokumentaristů. Veškeré doplňující informace pouze při osobním jednání se zástupcem společnosti. Cena k jednání.
Další informace na www

