
LLOGAT/ADA

REF. BCNR22019

1.900 € al mes Pis - Llogat/ada
Loft en excel·lents condicions de 2 dormitoris en lloguer a Gràcia, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Gràcia »  08024

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

100m²
Edificats

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Loft senzillament impressionant de 2 dormitoris i 2 banys
situat en una zona tranquil·la de Gràcia, en una promoció
d&#39;obra nova en una antiga fàbrica. Una oportunitat
única de viure en un loft modern d&#39;estil industrial i
d&#39;alta qualitat.

Aquest habitatge és una oportunitat realment única ja que està completament a
estrenar i compta amb acabats d'alta qualitat, una cuina italiana feta a mida i mobles
de primeres marques. La promoció és una antiga fàbrica i els arquitectes i
dissenyadors han aprofitat les característiques d'època per crear unes habitatges
moderns tipus loft de luxe amb grans finestres i sostres alts.

L'habitatge disposa d'un modern sistema d'aire condicionat i calefacció central que,
en pocs minuts, s'escalfa o refreda el pis. L'habitatge no dóna al carrer i per tant és
summament tranquil·la i silenciosa.

A la planta baixa hi ha una cuina oberta i un saló, així com el primer dormitori doble,
amb un armari encastat. Aquest nivell també compta amb un preciós bany de disseny
amb dutxa. A la planta superior de l'loft trobem el segon dormitori doble, que també
té el seu propi bany, i just a la banda hi ha un espaiós traster que també pot utilitzar-
se com a vestidor. 

El pàrquing està inclòs en el preu i està situat a la mateixa finca.

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

lucasfox.cat/go/bcnr22019

Ascensor, Llum natural, Parquet,
Aparcament, Edifici modernista,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Armaris encastats,
Calefacció, Finestres de doble vidre ,
Interior, Obra nova, Traster

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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	Loft senzillament impressionant de 2 dormitoris i 2 banys situat en una zona tranquil·la de Gràcia, en una promoció d&#39;obra nova en una antiga fàbrica. Una oportunitat única de viure en un loft modern d&#39;estil industrial i d&#39;alta qualitat.

