
VENUT/UDA

REF. BCN1836

1.550.000 € Pis - Venut/uda
Fabulós apartament de 3 dormitoris en venda a Rambla de Catalunya
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Eixample Dret »  08007

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

249m²
Edificats

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Fantàstica oportunitat per adquirir un apartament de luxe
en una de les zones més cobejades de l'Eixample.

Aquesta fabulosa propietat es troba a Rambla de Catalunya, a pocs metres de Plaça
de Catalunya, amb vistes espectaculars.

L'apartament té una superfície útil de 226 m² i una superfície construïda de 249 m².
Es troba en un edifici modernista que es remunta a la dècada de 1900 i ha estat
restaurat completament. La seva distribució és molt pràctica, dividida en zones de
dia i de nit, amb una façana doble i molta tranquil·litat a la zona més dinàmica de la
ciutat.

La propietat ofereix una espaiosa sala d'estar amb 3 balcons. La cuina compta amb
parets de vidre i acabats de marbre, i s'ofereix amb electrodomèstics d'alta qualitat.
Disposa de 3 dormitoris: un és doble amb cambra de bany privada amb ampli
vestidor, el segon compta amb un vestidor i el tercer també compta amb una cambra
de bany privada.

La propietat compta amb una cambra de bany privada amb una dutxa. La cambra de
bany disposa de sanitaris de ceràmica i aixetes d'alta qualitat (mobiliari de Mapini,
lavabos y bidets de Catalano, griferia Duravit, dutxes de Rovira, lavabos de Villeroy &
Boch). Terres de fusta, sostres alts, aire condicionat de Daikin Inverter a totes les
estàncies. També compta amb il·luminació de disseny de Castellani & Smith (Itàlia) i
totxanes Macrolux a les parets, típic d'una propietat de luxe. L'apartament es troba
en una 4ª planta i, per tant, gaudeix de molta llum natural. Té finestres i portes de
balcó de fusta ben aïllades.

Una joia al centre de l'Eixample.

lucasfox.cat/go/bcn1836

Ascensor, Parquet, Aire condicionat,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Exterior, Finestres de doble vidre , Vestidor
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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