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ÖVERBLICK

Underbar loft lägenhet till salu i en historisk
bostadsutveckling med fantastiska gemensamma
faciliteter.

Bottenvåningen, som väckte med aktivitet när den inhysade Burés textilföretags
kontor för hundra år sedan, har delats in i 3 sensationella loftegenskaper; den här
mäter 322 m².

Precis som med alla fastigheter i Casa Burés utveckling, har denna lägenhet ljusa,
öppna ytor med bländande arkitektoniska detaljer som förbättrar naturligt ljus och
en känsla av integritet. Det finns 2 sovrum och 3 badrum plus de fria flödena
vardagsrum, matsal och köksrum. En generös 95 m² stor terrass ger en idealisk plats
att njuta av en måltid utomhus eller att sola.

Alla husägare i denna exklusiva byggnad kan njuta av tillgång till de utestående
gemensamma faciliteterna. På bottenvåningen hittar vi inomhuspool, gym,
hemmabio, vinkällare, arbetsplats samt ett professionellt kök och matplats och en
övre terrass med utomhuspool.

En verkligt avundsvärd modernstad med utmärkt inredning.

lucasfox.se/go/bcn1949

Swimming pool, Inomhuspool, Spa, Jacuzzi,
Portvakt, Gym, Hiss, Tidstypisk karaktär,
Naturligt ljus, Högt i tak,
Gemensam terrass, Utsikt, Uppvärmning,
Nybyggd, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Interiör, Hemmabio,
Förråd, Exteriör
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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