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€1,200,000 Pis - En venda

Pis d'obra nova de 2 dormitoris en venda a Eixample Dret, Barcelona
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DESCRIPCIÓ

Impressionant i nou apartament de 2 dormitoris en venda
amb 3 cambres de bany i espais de planta oberta, en una
promoció d&#39;obra nova a l&#39;Eixample de
Barcelona.
Trobem aquest excel·lent apartament a la cinquena planta d'un modern edifici
dissenyat per la prestigiosa firma d'arquitectura GCA Architects, que combina noves
tecnologies amb un disseny innovador, amb acabats excepcionals d'alta gamma i
materials que inclouen:
Terres de parquet de roure natural
Cuines modernes de luxe de la marca Bulthaup, completament equipades amb
electrodomèstics de bona qualitat (forn, vitroceràmica, microones, frigorífic,
rentaplats) i taulells i frontals de marbre blanc
Safareig amb rentadora-assecadora
Finestres de doble vidre
Instal·lacions d'eficiència energètica com a sistemes de calefacció aerotèrmica i
aire condicionat
Sistema domòtic KNX i preinstal·lació
Aquest apartament fa 125 m² i disposa d'encantadors sostres alts i finestrals, un salómenjador de planta oberta i una cuina moderna, 3 cambres de bany i el nou
propietari podrà decidir si vol tenir 2 dormitoris, o un tercer dormitori per un preu
addicional .
Amb servei de consergeria, seguretat les 24 hores, una plaça d'aparcament i un
traster, aquesta propietat d'obra nova seria una bona opció com un habitatge
acollidora o una excel·lent oportunitat d'inversió a Barcelona.
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Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, Sostres alts, Aparcament,
Aire condicionat, Calefacció, Exterior,
Finestres de doble vidre , Interior,
Obra nova, Plafons solars, Seguretat,
Vestidor, Vistes
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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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