
REF. BCN9527

338.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Gràcia, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Gràcia »  08026

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

99m²
Plànol  

5m²
Jardí
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DESCRIPCIÓ

Moderna habitatge de 99 m² totalment moblada i
equipada, en venda a El Clot, Barcelona.

Moderna habitatge de 99 m² situada en un edifici en molt bé estat amb ascensor. Es
troba al barri del Clot, a 1 minut de l'estació de metro Clot (L1), ia 3 minuts de la
bonica carrer Rogent.

La distribució del pis es realitza al llarg del passadís, dividint-ho en zona de dia, amb
saló-menjador-cuina (equipada amb nevera, rentavaixelles, vitroceràmica i forn) i
zona de nit, amb la resta de dormitoris i banys. Consta de 2 dormitoris dobles amb
armaris encastats, 1 és tipus suite de 12,5 m² amb bany complet i privat, i el altra és
doble amb unes dimensions de 9 m². També disposa d'un dormitori individual de 6
m² i un lavabo de cortesia, també complet. Disposa d'un petit pati interior-galeria
amb espai i instal·lació per a rentadora. Tant el saló-menjador, com els 2 dormitoris
dobles disposen de bomba d'aire condicionat fred / calor.

Part de la fusteria de l'habitatge és d'alumini nova, incloent les persianes, mentre
que una altra s'ha conservat i restaurat de la fusteria de fusta original. El sòl combina
parquet de fusta de roure natural en zones com el menjador i els dormitoris, i
boniques peces porcelàniques amb formes hexagonals per a zones com els banys i la
cuina.

Tota la instal·lació, tant elèctrica com d'aigua, és nova. L'aigua calenta funciona amb
termo elèctric.

Aquest fantàstic pis es lliura totalment moblat i equipat amb electrodomèstics, ideal
per a famílies o inversors.

lucasfox.cat/go/bcn9527

Jardí, Ascensor, Parquet, Llum natural,
S'accepten mascotes , Renovat, Interior,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop del transport públic
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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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