
REF. BCN1976

2 750 000 € Takvåning - Till salu
Nybyggd takvåning med 2 Sovrum till salu i Eixample Höger, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08010

2
Sovrum  

2
Badrum  

221m²
Planlösning  

4m²
Terrass

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Ett ovanligt tillfälle att förvärva en exklusiv Modernista
takvåning i en byggnad med otroliga kommunala tjänster
och simbassänger.

Denna magnifika takvåning som klarar det nya Casa Burés ligger i ett område som en
gång är dedikerat till service och förvaring och har förvandlats till ett minimalistiskt,
modernt vardagsrum.

Den nya arkitektoniska konstruktionen bevarar de mest ikoniska elementen som
balustrådar och sluttande tak samtidigt som man lägger till nya funktioner som
takfönster som ger naturligt solljus och en original touch till utrymmet.

Den mycket moderna inredningen, med vita nyanser och mjuka linjer inspirerade av
naturen, gör det möjligt för invånarna att bekvämt njuta av solskenet och den
exotiska utsikten över hustaken i Barcelonas Eixample-distrikt.

lucasfox.se/go/bcn1976

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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