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DESCRIPCIÓ

Aquesta vila moderna de disseny exquisit ofereix un
entorn exuberant semblant a un parc a Pedralbes amb
vistes panoràmiques i totes les comoditats modernes.
Fàcil accés a la ciutat, les escoles i els voltants de
Barcelona.

Aquesta vila única i moderna està perfectament situada a Pedralbes i ofereix amplis
espais oberts, molta llum i grans vistes en un entorn tranquil semblant a un parc. El
disseny és una combinació càlida de materials rics i naturals i d'altres industrials més
resistents. Completament reformada l'any 2003 per aconseguir el seu nou aspecte, a
diferència de tot el que es troba a la zona, la casa disposa d'espais no convencionals
amb portes i finestres corredisses i accés total al jardí i piscina, exuberant jardí
posterior o solàrium al terrat. La zona d'estar no segueix el disseny tradicional i se
centra al voltant d'una biblioteca diàfana i lluminosa però acollidora de dues plantes
amb una passarel·la interior al balcó que creua el segon pis i amb una xemeneia
moderna.

Hi ha més espais habitables, com la zona de televisió i despatx privat, tots amb vistes
panoràmiques a la ciutat o al mar i accés a la terrassa davantera coberta de 55m². El
segon pis també està inundat de llum a causa de la planta dúplex oberta, així com les
grans mamparas de vidre i disposa de suites de 3 habitacions, totes amb accés al
jardí. Hi ha un solàrium a dalt, així com una bugaderia i un quart de personal. La casa
disposa d'un garatge per a 2-3 cotxes, així com aparcament exterior i ascensor a totes
les plantes. La parcel·la de més de 3.000 m² ofereix un munt d'espai enjardinat i la
piscina de 4x16 m es troba de forma privada just a sota de la gran terrassa. Les vistes
panoràmiques de la ciutat i la costa són fotogràfiques i emmarquen l'entorn amb una
sensació única que només es troba a la joia modernista mediterrània que és
Barcelona.

lucasfox.cat/go/lfs4669

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Garatge privat, Ascensor, Sostres alts,
Llum natural, Aparcament, Vistes, Traster,
Safareig, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Calefacció,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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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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	Aquesta vila moderna de disseny exquisit ofereix un entorn exuberant semblant a un parc a Pedralbes amb vistes panoràmiques i totes les comoditats modernes. Fàcil accés a la ciutat, les escoles i els voltants de Barcelona.

