Prodej rodinného domu 6+1, 443 m2, na pozemku 586 m2, Čakov

443 m2

Čakov, Benešov, Středočeský kraj

19 990 000 Kč
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Číslo zakázky

N6258

Adresa

Čakov, Benešov, Středočeský Druh
kraj

Domy

Kategorie

Rodinný

Užitná plocha

443 m2

Počet pokojů

5 a více pokojů

Plocha pozemku

586 m2

Zastavěná plocha

309 m2

Obytná plocha

353 m2

Nízkoenergetický

Ne

Energetická náročnost budovy

D - Méně úsporná

Garáž

1

Sklep

45 m2

Cena

19 990 000 Kč

O nemovitosti
Nabízíme prodej nového rodinného domu 6+1, který se nachází v obci Čakov, pouhých 25 minut od širšího centra Prahy.
Částečně podsklepený dvoupodlažní dům o celkové užitné velikosti 443 m2 a pozemkem 586 m 2 disponuje tepelným
čerpadlem a fotovoltaikou. Bude dokončen do konce roku 2022 a prodává se ve stavu Shell & Core, což umožňuje dokončit
interiér domu zcela podle svých představ a požadavků.

V prvním podlaží (225 m2) je zádveří a vstupní hala se schodištěm, prostorný obývací pokoj (63 m2) s vysokým stropem přes
2

dvě patra a přípravou na krb, oddělená kuchyně s jídelnou (37 m ) a samostatná toaleta. V další části je pokoj pro hosty
(30 m2), koupelna s toaletou, technická místnost a dvojgaráž o komfortní velikosti 45 m2. Prostor před domem lze využít jako
terasu, zahradu, umístit zde pergolu či bazén.
Ve druhém podlaží (181 m2) se nachází chodba s galerií, hlavní ložnice (31 m2) s koupelnou a šatnou, tři samostatné pokoje a
další koupelna s krásným výhledem. V suterénu je k dispozici také sklep o velikosti 45 m2.
Podlahové vytápění je řešeno tepelným čerpadlem vzduch/voda. V obývacím pokoji je příprava na krb či designová kamna s
napojením na trubkový komín k jižní nosné zdi a vývodem nejméně 0,6 m nad hřeben střechy. Střecha je sedlová - vaznicový
systém, sklon 40°, keramická krytina červené barvy, fotovoltaická elektrárna. Okna jsou dřevěná s izolačním trojsklem. Dům je
napojen na obecní vodu a kanalizaci. Zároveň jsou k dispozici retenční nádrže na dešťovou vodu pro komplexní využitelnost
(zalévání, splachování apod.).
Dům je situován v centru obce Čakov, která je vzdálena cca 2 km od nájezdu na dálnici D1. Hlavní občanská vybavenost je v
nedalekých obcích Ostředek, Teplýšovice či Kozmice.
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