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DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Eixample
Esquerre, Barcelona

Magnífica promoció d'obra nova que contempla 10 exclusius habitatges situades en
un edifici rehabilitat amb una façana contemporània. Es troba en una ubicació prime
de Barcelona, al carrer semi-peatonal d'Enric Granados.

Amb tan sols 2 habitatges per planta, aquesta promoció ofereix 3 diferents tipus de
propietat: 7 pisos amb balcó, 1 pis situat a la primera planta amb una terrassa única
amb jacuzzi, i 2 àtics amb balcó i terrassa.

Els habitatges tenen unes dimensions que varien entre els 87 m² i els 90 m², amb els
acabats i l'equip de la millor qualitat, com cuina Bulthaup, terra de parquet,
calefacció per aerotermia, il·luminació LED, aixetes Grohe, lavabos Roca, fogons de
Silestone i finestres Technal, entre d'altres.

Tots els pisos ofereixen espais amplis i lluminosos, amb vista a Enric Granados o el
tranquil pati interior. La decoració és contemporània i acollidora.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més detalls.

aspectes destacats

Excel·lent ubicació al cor de l'Eixample
3 diferents tipus de propietat disponibles
Materials i acabats de la millor qualitat
Edifici amb tecnologia avantguardista
Tots els habitatges disposen d'espai exterior privat

lucasfox.cat/go/bcn9758

Ascensor, Parquet, Llum natural, Vistes,
Renovat, Obra nova, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Calefacció, Alarma, 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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