
SÅLD
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1
Sovrum  

1
Badrum  

88m²
Byggyta  

35m²
Terrass

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Bedövning 1-rums loft lägenhet till salu, en del av en unik
ny utveckling i Barcelonas gamla stan.

Denna unika nya utveckling i El Born består av 4 exklusiva loft. De toppmoderna
bostäderna har en exceptionell design som erbjuder något annat i Barcelonas
charmiga gamla stadsdel. En blandning av minimalistisk dansk design och ett New
York stil loft erbjuder utvecklingen unika lägenheter för dem som söker ett extra hem
i Barcelonas centrum. Designern har valt material av högsta kvalitet för att
säkerställa en utsökt slutprodukt. De är moderna men med antika detaljer för att
skapa en varm och hemtrevlig atmosfär. Byggnaden själv har omsorgsfullt renoverats;
En hiss ger direkt tillgång till varje lägenhet för ultimat komfort och bekvämlighet.

Denna speciella designer loft lägenhet mäter 88m ² med 1 rymligt sovrum och 1
badrum. Dessutom finns en 35 m² stor privat terrass på högsta våningen i byggnaden,
som nås direkt via hissen. Lägenheten har bekvämt en parkeringsplats för en
motorcykel

Denna loftlägenhet är perfekt för dem som letar efter något unikt, något exceptionellt
utformat och någonstans skulle de vara stolta att ringa hem.

lucasfox.se/go/bcn3123

Terrass, Hiss, Naturligt ljus, , Chill out plats,
Domotiskt system, Dubbla fönster, Exteriör,
Förråd, Interiör, Nära transportmedel,
Nybyggd
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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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