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ÖVERBLICK

Renoverad och möblerad 2-rumslägenhet till salu på en
av de bästa gatorna i stadsdelen Sant Antoni i Barcelona.

Fastighet belägen på Calle Parlament, en av de bästa gatorna i den fashionabla
stadsdelen Sant Antoni i Barcelona. Lägenheten har totalrenoverats till en suverän
standard med material av högsta kvalitet för att skapa en riktigt speciell produkt. Det
säljs möblerat med skräddarsydda möbler.

Vi går in i fastigheten i en hall med de 2 sovrummen som ligger till vänster och den
stora loungen i slutet av korridoren. Ett av de 2 sovrummen har ett eget badrum och
ett slutet omklädningsrum i glas. Det finns ursprungliga restaurerade balkar i båda
sovrummen och i hela lägenheten. I huvudbadrummet hittar vi Dekton de Silestone-
beslag på mått för en högkvalitativ produkt av högsta kvalitet.

Vardagsrummet / matplatsen har högt i tak och restaurerade trädörrar som vetter ut
mot en balkong med utsikt över gatan nedanför. Det fullt utrustade köket i öppen
planlösning är utrustat med toppmoderna SMEG-apparater, mattgrå skåp med
designhandtag i kontrast med de vita marmorbänkskivorna för en elegant finish.
Svart kvarts diskbänk är en annan utmärkande egenskap i detta moderna kök.

Lägenheten har attraktivt golv i hela, inklusive fantastiska klinkergolv i vardagsrum
och kök och Egger parkettgolv i ett av de 2 sovrummen. Dessutom har den
genomtänkta renoveringen bibehållit några av de ursprungliga detaljerna, inklusive
utsatt tegel och träverk och det välvda katalanska taket som ger lägenheten karaktär.

Fastigheten värms upp och kyls av ett effektivt och tyst Fujitsu-
luftkonditioneringssystem. För säkerhet och sinnesro finns ett videointercom-system
installerat med 3 kameror- vid gatuingången, hiss och innertrappa.

Själva byggnaden går tillbaka till 1880 och det finns en hiss. Detta är ett utmärkt
alternativ för investerare tack vare sitt läge i Sant Antoni, omgivet av butiker, trendiga
restauranger och barer. Det skulle också vara perfekt för dem som söker en andra
bostad i hjärtat av Barcelona.

lucasfox.se/go/bcn5981

Hiss, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, , , Walk-in closet ,
Utsikt, Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, 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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