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DESCRIPCIÓ

Elegant apartament d&#39;un dormitori en venda en una
promoció d&#39;obra nova al casc antic de Barcelona.

Aquesta promoció d'obra nova única al Born consta de 4 lofts exclusius. Aquests
habitatges d'avantguarda ofereixen un disseny excepcional amb un toc diferent a
l'encantador nucli antic barceloní. La promoció combina el disseny minimalista danès
amb l'estil d'estil novaiorquès, amb el que ofereix uns apartaments únics per a
aquells que estiguin buscant un habitatge extraordinària en el centre de la ciutat.

Els dissenyadors han seleccionat materials de la més alta qualitat per assegurar que
el producte final sigui excel·lent. Són lofts contemporanis però compten amb tocs
antics per crear una atmosfera acollidora. A més, l'edifici s'ha renovat amb molt de
tacte, i compta amb un ascensor amb accés directe a tots els apartaments per a total
comoditat.

Aquest loft en concret mesura 88 m² i compta amb un dormitori espaiós i una cambra
de bany. També té una terrassa privada de 35 m² a la planta superior de l'edifici, a la
qual s'arriba amb l'ascensor. Per a més confort, gaudeix d'una plaça d'aparcament
per a moto.

Aquest loft seria ideal per als que busquen un habitatge única, amb un disseny
excepcional.

lucasfox.cat/go/bcn3123

Terrassa, Ascensor, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Zona chill-out,
Traster, Sistema domòtic, Obra nova,
Interior, Finestres de doble vidre , Exterior,
A prop del transport públic
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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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