
VENUT/UDA

REF. LFS9069C

590.000 € Pis - Venut/uda
Pisos a estrenar de qualitat excepcional, a la zona de Glòries de Barcelona, a pocs
metres de la Sagrada Família i el 22@
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Eixample Dret »  08013

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

164m²
Plànol  

117m²
Terrassa

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

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


DESCRIPCIÓ

Dúplex de 4 dormitoris amb grans patis. Pisos amb
acabats d'alta qualitat, a una zona en expansió a
Barcelona, a 10 minuts de la platja i amb diverses línies
de metro i autobús

Pisos de 4 dormitoris, amb 3 banys, amb qualitats excepcionals.
Al mateix edifici hi ha àmplies places d'aparcament i trasters amb accés directe des
de l'habitatge mitjançant ascensor.
A més, les cuines estan totalment equipades (amb mobles i electrodomèstics), banys
amb mampares, miralls integrats als mobles dels lavabos i aixetes termostàtiques al
bany principal.
La calefacció d'aquests pisos és per terra radiant sota tarima i, a més, instal·lació de
climatització i calefacció fred-calor mitjançant conductes.
Persianes elèctriques a menjadors i dormitoris.
Són apartaments, no només de gran qualitat, sinó també energèticament eficients
(qualificació energètica A).

lucasfox.cat/go/lfs9069c

Terrassa, Ascensor, Aparcament, Traster,
Plafons solars, Obra nova, Interior, Exterior,
Balcó, Alarma, Aire condicionat

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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