
REF. BCN3411

690.000 € Pis - En venda
pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 39m² terrassa en venda a Sant
Antoni
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Sant Antoni »  08015

2
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2
Cambres de bany  

108m²
Edificats  

39m²
Terrassa

+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

Modern pis tríplex amb terrassa i jacuzzi exterior
reformat per un prestigiós estudi d&#39;interiorisme amb
resultats impressionants en venda a Sant Antoni,
Barcelona.

Fantàstic tríplex situat en un edifici modernista que compta amb una façana de
maons, ubicat al passeig de vianants de Pere Calders, a tocar del carrer Parlament.

Aquesta moderna habitatge es distribueix en 3 plantes. La planta d'accés alberga el
saló, el menjador i la cuina totalment equipada, tot en un espai a doble alçada que
proporciona sensació d'amplitud. Aquesta planta també disposa d'un rebost, un
safareig i un lavabo de cortesia.

Unes escales suspeses úniques condueixen a la planta intermèdia, a fer servir segons
les necessitats de el nou propietari. Aquesta zona ofereix espai suficient per a una
sala de TV o per a un estudi.

La planta superior està dedicada a la zona de nit, que consisteix en 2 dormitoris
dobles i un bany. Més amunt es troba una fantàstica terrat amb tarima que compta
amb una zona chill-out, dutxa i jacuzzi exterior.

L'habitatge es va reformar completament entre 2015 i 2016 de la mà d'un prestigiós
estudi de disseny i interiorisme, que va realitzar un projecte amb acabats d'altíssima
qualitat. Aquesta qualitat dels acabats i la increïble atenció a l'detall són els aspectes
que més destaquen d'aquest habitatge, en molt bones condicions i llista per entrar a
viure.

A més, compta amb una meravellosa sensació d'amplitud, gràcies a el sostre de doble
alçada al saló-menjador, ia les claraboies que aporten llum a la caixa de l'escala.

És un habitatge de disseny modern, ideal per a una parella jove o qualsevol persona
que apreciï interiors contemporanis en una de les zones més demandades de
Barcelona.

Poseu-vos en contacte per més informació.

lucasfox.cat/go/bcn3411

Terrassa, Jacuzzi, Spa,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Alarma, Calefacció,
Finestres de doble vidre , Obra nova,
Renovat, Safareig, Zona chill-out
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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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