
LLOGAT/ADA

REF. BCNR12013

1.688 € al mes Àtic - Llogat/ada
Àtic en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 20m² terrassa en lloguer a Sant
Cugat
Espanya »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08173

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

155m²
Edificats  

20m²
Terrassa

+34 930 022 023 santcugat@lucasfox.com lucasfox.cat Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:santcugat@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Fantàstic àtic dúplex de 155 m² amb 4 dormitoris, 20 m²
de terrasses i piscina comunitària de lloguer al centre de
Sant Cugat.

Aquest fantàstic àtic dúplex, recentment renovat i d'orientació assolellada, està
disponible en lloguer en una finca amb zona enjardinada i piscina comunitària, en
una ubicació tranquil·la de al centre de Sant Cugat, ben comunicada amb transport
públic.

La primera planta compta amb un ampli saló-menjador de 36 m² amb dos finestrals
grans amb persianes d'alumini elèctriques, i sortida a una terrassa de 8 m², amb
vistes a parc, paviment de fusta i tendal. Aquesta estada comunica amb una cuina
office lluminosa i equipada amb una assecadora Miele i la resta d'electrodomèstics
(forn, microones, placa d'inducció i aigüera) a estrenar.

Aquesta planta disposa de tres dormitoris, un d'ells amb bany privat amb una dutxa
àmplia. Hi ha un segon bany amb dutxa que dóna servei als altres dos dormitoris.

Vam pujar a la segona planta, on hi ha una bonica sala amb llar de foc i accés a un
fantàstic solàrium de 12 m², també amb paviment de fusta i vista sobre el parc. A
continuació, trobem un meravellós dormitori golfes amb armaris enormes fets a mida
i bany privat amb dutxa i jacuzzi doble. Aquesta alçada també disposa d'un ampli
traster de 15 m².

Per a la seva màxima comoditat, l'habitatge es presenta amb acabats de gran
qualitat, un llum de la marca Foscarini al menjador, aire condicionat, calefacció per
gas, tarima de parquet, caixa forta encastada i porta acordió de seguretat al
solàrium. A més, s'ofereix, opcional, una plaça d'aparcament gran, amb capacitat per
a un cotxe i una moto.

Es tracta d'un habitatge ideal per a una família amb fills, a 5 minuts de el monestir de
Sant Cugat i prop de col · legis internacionals i de l'estació de ferrocarril.

lucasfox.cat/go/bcnr12013

Jardí, Piscina, Terrassa, Jacuzzi,
Garatge privat, Ascensor, Llum natural,
Parquet, Aparcament,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats,
Calefacció, Exterior, Interior, Parc infantil,
Renovat, Vestidor, Vistes

Període de lloguer mínim: 12 mesos.
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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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	Fantàstic àtic dúplex de 155 m² amb 4 dormitoris, 20 m² de terrasses i piscina comunitària de lloguer al centre de Sant Cugat.

