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DESCRIPCIÓ

Disseny i minimalisme contemporani en aquesta
lluminosa i cèntrica habitatge situat en un edifici
senyorial a la zona del Pla del Remei

Un vestíbul de geometria i disseny contemporani distribueix eficaçment els espais
d'estar i la zona de nit.

Els espais nobles s'ubiquen conformant el xamfrà de l'edifici i se succeeixen de forma
contigua: despatx, saló, menjador i cuina.

Totes aquestes estades disposen de grans finestrals i balcons amb vistes cap al
magnífic paisatge urbà del carrer on ens trobem. Al centre de l'habitatge, i amb un alt
grau d'intimitat, se situa el dormitori principal amb bany complet i espai per a
emmagatzematge. Davant d'aquest dormitori, trobem els 3 dormitoris restants, tots
ells orientats cap a un ampli i cuidat pati d'illa.

La localització cèntrica, la lluminositat de les seves estades i el seu disseny
avantguardista converteixen aquest habitatge en un bé idoni per a qualsevol
cosmopolita amant del disseny contemporani.

lucasfox.cat/go/val2119

Servei de consergeria , Ascensor,
Llum natural, Parquet, Sostres alts,
A prop del transport públic , Balcó,
Calefacció, Exterior,
Finestres de doble vidre , Renovat, Vistes
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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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