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249 900 €

Objekti ID:

160444

Tehing:

Müük, Maja

Maakond:

Harju maakond

Linn/vald:

Maardu linn

Kütte tüüp:

ahiküte, kaminaküte,
elektriküte, tahke kütus,
kombineeritud

Ehitusaasta:

2003

Valmidus:

valmis

Omandivorm:

kinnistu

Katastritunnus:

44602:001:0700

Üldpind:

148.60 m²

Krundi pind:

1001.00 m²

Energiamärgis:

none

Müügihind:

249 900 €

Hind m² kohta:

1 682 €

Maakler
Henel Aava
henel.aava@lvm.ee
56855888

Lisaandmed
rõdu, vann, boiler, elekter, kamin, tööstuslik vool, plekkkatus, saun, dušš, vesi,
eraldi WC, köögimööbel, naabrivalve, eraldi toad, suletud sisehoov, eraldi
sissepääs, seinakapid, lokaalne vesi, aiaga piiratud ala, kõrvalhoone,
ühistransport, sissekäik tänavalt
Info
MÜÜA VÄGA ARMAS TUPIKTÄNAVA ELAMU MUUGAL!
Müüa väga armas maja Muugal.
- tupiktänav
- privaatne aed
- kasvuhoone
- puuküttega saun
Asukoht:
Muuga elamurajoon asub Tallinna linnapiirist mõne kilomeetri kaugusel ja
kesklinna on 16 kilomeetrit, mille läbimiseks sõiduautoga kulub 20 minutit.
Suurema liiklusega ajavahemikel on lisaks Pirita teele võimalik kasutada ka
Pärnamäe tee, Narva maantee ja Laagna tee sujuvat liikluslahendust.
Lisaks sõiduautole on võimalik liigelda ka bussiga ja suvisel perioodil
jalgrattaga.
Piirkond on ideaalne spordi harrastamiseks ning vaba aja veetmiseks.
Ehitis ja planeering:
Maja on rekonstrueeritud 2003. aastal vastavalt projektile.
Hetkel puudub majal kasutusluba, kuna osa teisest korrusest on välja
ehitamata (üks tuba+ pesuruum).
Ehitis on rajatud soojustatud madalvundamendile.
Tegemist on puitkarkassmajaga, mille soojustamiseks on kasutatud kivivilla.
Majal on korralikud puitpakettaknad.
Välisseina viimistlusmaterjaliks on puit.
Põrandaid katab enamasti laudis; pesuruumid ja esik on plaaditud.
Uuendatud kogu elektrijuhtmestik ning torustik.
Planeering:
Esik; pesuruum ja leiliruum; kaminaruum, kust pääs päevapäiksepoolsele
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terrassile; eraldi magamistuba; köök ja elutuba.
Teisel korrusel on avatud trepihall; panipaik; kaks magamistuba ja
väljaehitamata osa, kuhu on planeeritud eks tuba ja pesuruum.
Hoovis puukuur ja kasvuhoone.
Küttesüsteemid ja kommunikatsioonid:
Maja kütmiseks kasutatakse Kalvis puupliiti, mis on seotud kogu maja
küttesüsteemiga (radiaatorid tubades).
Küttesüsteemi on võimalik lülitada ka elektri peale.
Aastas kuub ca 7-10 ruumi puid.
Kaminaruumis on metallkamin.
Majal on 3x16 A elektriliitumine.
Vesi tuleb piirkonna puurkaevust ning kanalisatsioon on tsentraalne.
Soovi korral võimalik liituda tsentraalse veega.
Lisaks on hoovis salvkaev.
Kinnistu:
Müüdav kinnistu on ideaalne elukoht perele, kes soovib linnakorteri asemel
elada kena aiaga majas, kuid ei soovi selleks liialt kulutada.
Kinnistu on piiratud kõikidest külgedest aiaga.
Aeda on istutatud erinevaid viljapuid- ning põõsaid.
Elukeskkond:
Muugal on hea ja rahulik elukeskkond.
Lähedal on olemas lasteaed, mänguväljak, kauplused jne.
Bussipeatus asub 5-minutilise jalutuskäigu kaugusel.
Maja juurde viib kõvakattega tee, tänavad on valgustatud.
Helista ja küsi lisa!
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