
REF. VAL5377

750.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris en venda a El Pla del Remei, València
Espanya »  València »  València ciutat »  El Pla del Remei »  46004

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

160m²
Plànol

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

El concepte d&#39;aquest habitatge està basat en la
continuïtat espacial i en la interacció funcional, on un
únic espai reuneix vestíbul, sala d&#39;estar, menjador,
despatx, biblioteca i cuina, mantenint la privacitat dels 2
dormitoris.

L'habitatge es caracteritza per un interiorisme que reuneix diferents funcions en un
únic espai per guanyar en amplitud i contemporaneïtat.

L'espai de dia reuneix un vestíbul des del qual s'intueixen les diferents funcions: el
despatx-biblioteca i l'àrea d'estar. Un gir lleu cap a l'altre sentit deixa treure l'estada
de menjar vinculada a la cuina, la qual pot formar part de l'espai comú o aïllar-se.

L'àrea de nit està composta per dos dormitoris dobles concebuts que integren dues
cambres de bany completes i dos vestidors, a més d'emmarcar grans finestrals cap a
l'ampli pati d'illa.

L'arquitectura resol els detalls constructius de la manera més exquisit i senzill:
portes de sòl a sostre, corredisses integrades en paraments, vidres a os, paviment
Macael de gran format, fusteries lacades, etc.

Les prestatgeries ajuden a compartimentar els espais, els armaris s'integren en els
paraments verticals ii el mobiliari està especialment triat per a ajudar a definir cada
ús, creant un únic ambient en coherència amb tot l'habitatge i amb el concepte
espacial de la seva arquitectura.

lucasfox.cat/go/val5377

Ascensor, Terres de marbre, Sostres alts,
Llum natural, Edifici modernista, Vistes,
Renovat, Finestres de doble vidre , Exterior,
Calefacció, Balcó, 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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