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DESCRIPCIÓ

Pis de 80 m² amb acabats de gran qualitat, plaça
d&#39;aparcament i traster, en venda al centre
d&#39;Escaldes-Engordany.

Acollidor pis d'alt standing, amb una superfície de 80 m² i acabats d'alta qualitat,
situat en una cinquena planta de la finca.

L'habitatge es divideix en dues zones. La primera, la zona de descans, consta d'un
rebedor i un dormitori doble tipus suite amb vestidor i bany privat complet, per
màxima comoditat dels seus residents. A més, disposa d'un segon dormitori amb
armaris encastats i un altre bany complet i independent.

La zona de dia de l'habitatge ofereix una cuina lluminosa i equipada amb
electrodomèstics d'alta gamma. A continuació, trobem el saló-menjador amb un
fantàstic balcó, que rep molta llum natural gran part del dia gràcies als seus grans
finestrals i la seva plena orientació sud.

A més, l'habitatge inclou una plaça d'aparcament al mateix edifici, així com un traster
perquè pugui emmagatzemar tot el necessari.

El sistema de calefacció i aigua calenta és elèctric amb el seu respectiu escalfador de
150 litres i radiadors elèctrics de disseny amb placa ceràmica.

lucasfox.cat/go/and23777

Llum natural, Aparcament,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Interior, Traster
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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