
LLOGAT/ADA

REF. BCNR23350

1.950 € al mes Pis - Llogat/ada
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en lloguer a Eixample Dret, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Eixample Dret »  08007

3
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2
Cambres de bany  

100m²
Plànol  

100m²
Dimensions del terreny
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Magnífic i lluminós pis dissenyat per Carlos Ferrater amb
3 dormitoris i aparcament en lloguer en finca en
encreuament amb Passeig de Gràcia, Barcelona

L'habitatge, situada en una finca moderna dissenyada pel famós arquitecte Carlos
Ferrater, a la cruïlla de Passeig de Gràcia amb Diputació ofereix tot tipus de confort,
ascensor, la màxima seguretat i aparcament a la mateixa finca.

Aquest pis de 100 m² es compon d'una entrada molt àmplia que ens porta a
l'magnífic saló d'estar, on trobem un sofà angular i una llarga biblioteca encastada
que domina aquest espai d'artista.
Destaquen els grans finestrals que donen al carrer i omplen l'ambient de llum
natural.

Des del saló accedim a una cuina totalment equipada amb electrodomèstics d'alta
gamma.

Trobem també en aquesta planta un bany complet. Gràcies a un artifici de
l'arquitecte, un mòdul de fusta separa la sala d'un dormitori individual que també
podria ser utlitzat com a zona d'estudi o despatx amb una taula de vidre on podrem
treballar amb total tranquil·litat.

Accedim a la zona de nit mitjançant una escala de fusta que ens condueix a un
vestidor amb molt espai d'emmagatzematge, un gran dormitori doble amb armaris
encastats, un bany i un altre dormitori individual amb prestatgeries.

Tota la propietat compta amb terres de fusta que es barregen amb la fusta
omnipresent dels mobles, els armaris i de l'enchapado d'algunes parets.

Oferim aparcament a la finca juntament amb aquesta propietat.

Aquesta exclusiva finca compta amb un dels millors serveis de vigilància i porteria a
càrrec dels conserges mitjançant càmeres de seguretat instal·lades a tota la finca, 24
hores a el dia, 365 dies a l'any.

lucasfox.cat/go/bcnr23350

Servei de consergeria , Garatge privat,
Ascensor, Sostres alts, Parquet,
Llum natural, Aparcament, Vestidor,
Seguretat, Renovat, Muntacàrregues,
Interior, Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Armaris encastats,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

Període de lloguer mínim: 6 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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