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3 300 000 € Lägenhet - Såld
Excellent Lägenhet med 6 Sovrum med 22m² terrass till salu i Turó Park, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Turó Park »  08021
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ÖVERBLICK

Enastående lyxfastighet att köpa i Turo Park, nybyggd och
renoverad av en prestigefylld inredningsarkitekt.

På första våningen i en byggnad direkt framför Turo Park finner vi denna stora
fastighet nyrenoverad och klar till salu. Den imponerande fastigheten mäter cirka 453
m² och har en vacker terrass på 22 m² och fantastisk utsikt över Turo Park.

Den kända inredningsarkitekten Cristina Rodriguez har skapat den impeccable
interiören av den här imponerande egenskapen, genom att använda orörda
högkvalitativa vita ytbehandlingar med svartfärger som fönsterkarmar,
badrumskranar och badkar, alla kontrasterande vackert med de frodiga, tropiska
gröna bladen av växterna på terrassen och parkens grönområden bortom den.

De levande och sovande områdena är tydligt uppdelade. I vardagsrummet hittar vi ett
stort matsal och vardagsrum som leder ut seamlöst till terrassen genom att skjuta
altandörrar som drar helt in i väggen. Det finns ett andra, mer privat vardagsrum och
ett unikt designkök med både industriella och hantverksmässiga element. Det finns
ett separat tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare samt gästrum och toalett. En
liten annex lägenhet med eget sovrum, badrum och vardagsrum ger perfekt boende
för gäster eller personal.

I nattområdet hittar vi 5 dubbelrum, alla med eget badrum och omklädningsrum. En
av dessa är master sviten som har särskilt privilegierad utsikt över Turo Park genom
golv till tak fönster.

Fastigheten kommer med 2 parkeringsplatser och ett förråd i samma byggnad. Det
finns också en concierge-service i byggnaden som erbjuder bekvämlighet och
säkerhet.

En verkligt fantastisk, högklassig fastighet med underbara minimalistiska interiörer
av en världsberömd inredningsarkitekt.

lucasfox.se/go/bcn4399

Terrass, Portvakt, Hiss, Naturligt ljus,
Parkering, Utsikt, Uppvärmning, Tvättstuga,
Tjänsteentré, Renoverad, Öppen spis,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Interiör, Inbyggda garderober, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster,
Centraldammsugare, Balkong
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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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