Nyistandsat nul-enrgihus i Strib
Adresse: Stribgårdvej 87 Stribgårdvej 87 1, 5500 Middelfart
Kontakt
Jos Huijnen

Få gratis el og varme i dit næste hus.

Sjældent, nyistandsat og indflytningsklart 0-energihus nær
daginstitutioner, skole og indkøb sælges. Huset er gennemrenoveret,
efterisoleret og har fået installeret luft/vand varmepumpe samt
solceller.

Der er gulvvarme i hele huset, drevet af varmepumpen (installeret
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2012), og nye lavenergidøre og -vinduer fra 2013.

Huset er 128 kvadratmeter stort, og pladsen er effektivt udnyttet.
Husets hjerte er den lyse stue, som er integreret med et åbent køkken
med stor, praktisk kogeø. Køkkenet er hvidt højglans – lakeret og med
lav sokkel, derved udnyttes pladsen optimalt. Der er desuden et stort
soveværelse med hems til opbevaring, et værelse med stor hems til
opbevaring eller sovepladser samt gæsteværelse med plads til to på
hems.

Badeværelset er stort og flot med mørkegrå fliser på gulv og i
bruseniche. Entre og bryggers er kombineret med plads til
vaskemaskine, tørretumbler og barnevogn.
Der er derudover en garage og et lille skur til haveredskaber.

Haven er stor med plads til leg og boldspil og med tre terrasser. En
med markise, en under skyggefulde kirsebærtræer med bålplads og en
med aftensol.

Huset ligger sidst på et lukket vænge og lige ud til et vidtstrakt
stisystem. Skole, børnehave, vuggestue, sportshal, svømmehal, strand,
legeplads, indkøb og læge ligger alle i gå-afstand.

I er altid velkomne til at kigge forbi med eller uden aftale.
mobil: 26722863
www.selvsalg.dk/bolig/13200
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Villa Info
Kontantpris

Antal
badeværelser/toiletter
Antal værelser
Sal
Energimærke
Byggeår
Boligareal
Grund i m²
Kælder i m²

DKK. 1,995,000
1
Valuta
4 Sælges
1 Til leje
A Salgspris
1977 Udbetaling
128 m2
950 m2
0 m2

Økonomi

DKK
Ja
Nej
1,995,000 DKK
100,000 DKK

Boligen er vist 16511 gange
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