
VENUT/UDA

REF. BCN4399

3.300.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 6 dormitoris amb 22m² terrassa en venda a Turó
Park
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Turó Park »  08021

6
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

453m²
Plànol  

22m²
Terrassa

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Impressionant apartament de luxe en venda a Turó Parc,
recentment renovat i dissenyat per una prestigiosa
interiorista.

Trobem aquest fantàstic apartament recentment reformat i en venda a la primera
planta d'un edifici, just davant de Turó Parc. Les dimensions són de 453 m² i disposa
d'una preciosa terrassa de 22 m² amb fantàstiques vistes de Turó Parc.

Cristina Rodriguez, una interiorista de renom, ha creat els interiors amb uns
impecables i blancs acabats d'alta qualitat, utilitzant algun toc negre com els marcs
de les finestres, les aixetes i la banyera. Tot està en un contrast preciós amb les
exuberants fulles verdes tropicals de les plantes a la terrassa i la vegetació del parc
que hi ha més enllà.

Les zones de dia i de nit estan clarament dividides. A la zona de dia trobem un ampli
saló-menjador amb accés a la terrassa a través d'unes portes corredisses. Hi ha un
segon saló més íntim i una cuina d'un disseny únic amb elements industrials i
artesanals. Disposa d'un safareig independent amb rentadora i assecadora, a més
d'un dormitori a visitant i d'un lavabo com a visitant. També hi ha un petit apartament
annex amb dormitori, bany i saló en el qual es poden allotjar els convidats o el servei.

A la zona de nit trobem 5 dormitoris dobles, tots amb bany privat i vestidors. Un dels
quals és el dormitori principal, en el qual es pot gaudir d'unes vistes privilegiades de
Turó Parc a través d'uns finestrals.

L'habitatge disposa de 2 places d'aparcament i un traster al mateix edifici. També
disposa de servei de consergeria, el qual aporta comoditat i seguretat.

Un impressionant apartament de luxe amb uns interiors minimalistes dissenyats per
una interiorista de renom mundial.

lucasfox.cat/go/bcn4399

Terrassa, Servei de consergeria , Ascensor,
Llum natural, Aparcament, Vistes, Traster,
Sistema d'aspiració centralitzada, Safareig,
Renovat, Llar de foc, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, Aire condicionat,
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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