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Asunto 51

As Oy Minerva Bost Ab:ssa myynnissä valoisa 3 h kulmahuoneisto 3. kerroksessa.
Uudiskohteen asunto avautuu Linnankadulle sekä takapihan rauhaan.
Huoneisto
Asuintilojen pinta-ala
Kerrokset
Rakennusvuosi
Vapautuminen

3h + kt + s + ransk. parveke
74,0 m²
3/6
2019 (Uudiskohde)
vapaa, valmistunut 12/2019

Velaton hinta
339 800 €
Myyntihinta
64 274,16 €
Yhtiölaina
275 525,84 €
Yhtiövastike
472,20 € / kk
(hoitovastike 273,80 € / kk + rahoitusvastike 198,40 € / kk)

RIPAUS LUKSUSTA,
SOPIVASTI LÄHELLÄ,
OSA HISTORIAA

Lisätietoa maksuista
Sähkö ja vesi kulutuksen mukaan. Arvioitu rahoitusvastike (korot
+ lyhennys) vuonna 2022 on n.1218,80 €/kk. Taloyhtiölaina 12EB360 0,85% -0,186 % lainaaika 22,5 + 3v. Mahdollinen varainsiirtovero 2% velattomasta kauppahinnasta
Varaa turvalliseksi suunniteltu yksityisnäyttö! p. 050 400 5114 / Maria
Sovitaan yhdessä miten asunto esitellään juuri teille sopivalla tavalla.

Asunnon yleistiedot

Asunto 51

Asunnon tyylisuuntana on suosittu klassinen sisustus. Viihtyvyyttä arkeen tuo
lattialämmitys ja tammiparketti, laadukkaat kalusteet sekä AEG-kodinkoneet,
tilava kylpyhuone ja moderni sauna.
Taloyhtiön käytössä on saunatilat ulko-oleskelutiloineen, laajat säilytystilat sekä sisäpihan
rauhaan rakennettu oleskelupiha pergoloineen.
Autohallista on suorakulkuyhteys hissille ja porrashuoneeseen.
Kohde on valmistunut joulukuussa 2019 ja on muuttovalmis.
Asunnon lisätiedot
Sauna
Asunnossa on sauna
Parveke
Asunnossa on ranskalainen parveke
Asuntoon kuuluu
Kaapeli-TV
Huoneistokohtainen LTO-kone lämmöntalteenotolla.
Verkkorakenteinen varastokomero asuinkerroksessa hissin vieressä
Lämmitystapa
Kaukolämpö; vesikiertoinen lattialämmitys

Tilat ja materiaalit
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Huoneistossa klassinen sisustustyyli, joka pohjautuu suomalaiseen makuun
pitäen sisällään perinteisiä muotoja ja vaaleita sävyjä. Lattiassa tammiparketti
ja seinät maalattu vaaleaksi, eteisen lattiassa laatoitus.
Keittiö

Keittiössä laadukkaat Puustellin valkoiset kalusteet ja AEGkodinkoneet. Astianpesukone ja jääkaappipakastin ovat integroituna
kalusteoven taakse luoden keittiöön tyylikkään ja rauhallisen ilmeen.
Työtasona Puustellin laminaattitaso, joka sointuu tammiparketin
sävyyn. Välitilan takaosassa vaalea sisustuslevy klassisen
tyylisuunnan mukaisesti. Tyylikkäässä keittiössä lisäksi kalustemikro,
liesitaso ja kalusteuuni sekä ulosvedettävä aktiivihiilisuodattimella
varustettu liesikupu.

Olohuone

Olohuone avautuu Linnankadulle.

Makuuhuoneet

Makuuhuoneet sijoittuvat tehokkaan pohjaratkaisun ansiosta
kulmahuoneiston molempiin ilman suuntiin. Toinen makuuhuone
avautuu Linnankadulle ja toinen takapihan rauhaan.

Tilat ja materiaalit
Kylpyhuone
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Tilavassa kylpyhuoneessa on altaalla varustettu allaslaatikosto,
peilikaappi sekä varaus pyykinpesukoneelle ja pesukoneen päälle
asennettavalle kuivausrummulle.
Suihku on erotettu kääntyvällä lasiseinällä muusta kylpyhuoneesta.
Kylpyhuoneen katto on tervaleppäpaneelia, seinät on laatoitettu
tyylikkäillä isoilla laatoilla.

Sauna

Valoisa sauna on erotettu lasiseinällä kylpyhuoneesta. Saunan seinät
ja katto sekä lauteet ovat tervaleppää. Kiuas on upotettu
askeltasoon. Tyylikkään saunan kruunaa katon kuituvalot.

Taloyhtiö
As Oy Minerva Bost Ab -yhtiön alkuperäinen asuinrakennus (A-talo) on
valmistunut jo vuonna 1911. Nyt yli sata vuotta myöhemmin samalle tontille on
rakennettu uudisrakennus (B-talo), joka ammentaa arkkitehtuuriaan vanhaa
rakennusta mukaillen.
Taloyhtiön nimi
Isännöitsijä
Huolto
Taloyhtiöön kuuluu

As. Oy Minerva Bost. Ab
Isännöintimestarit Oy, Satu Virta. p. 044 056 7040
Huoltoyhtiö
Hissi
Taloyhtiössä on sauna
Rakennuttaja
Jatke Länsi-Suomi Oy
Muuta taloyhtiöstä Rakennus on liitetty Turku Energia Oy:n sähköverkkoon.
Taloyhtiön saunaosasto patioineen sijaitsee 1. kerroksessa.
Pihan maantasokerroksessa on polkupyörävarastot ja jätekatos.
Talon väestönsuoja sijaitsee kellarikerroksessa.
Autopaikat
46 autohallipaikkaa sijaitsevat 2 tasossa kellarikerroksessa, josta
esteetön kulkuyhteys rakennuksen porrashuoneeseen ja hissille.
Energialuokka
C (2013)
Tontin omistus
Oma
Piha
Uudisrakennuksella ja taloyhtiön vanhalla rakennuksella on yhteinen
suojaisa oleskelupiha liikenteeltä suojassa autohallin kannen päällä.
Piha tarjoaa loistavan paikan rauhalliseen oleskeluun ja seurusteluun.
Liikenneyhteydet
Erinomaiset

