
REF. VAL11486

295.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris en venda a Ruzafa, València
Espanya »  València »  València ciutat »  Ruzafa »  46006

2
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

70m²
Plànol

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Pis reformat amb un estil minimalista i funcional en
venda al barri de Ruzafa de València.

Lucas Fox presenta aquest pis amb un disseny modern i funcional situada a l'última
planta d'un edifici modernista, a un dels principals carrers del barri de Ruzafa. L
´habitatge destaca per la pràctica optimització de l´espai, ja que s´ha reformat en un
estil minimalista molt funcional.

Els espais estan dissenyats de manera que hi ha total connexió i vistes des d'una
banda a l'altra de l'habitatge, cosa que permet l'entrada de llum natural abundant
durant tot el dia. La planta baixa ofereix un rebedor, un saló-menjador, una cuina, un
dormitori i una cambra de bany. A l'altell se situa un dormitori en un espai diàfan
connectat amb el saló.

La reforma s'ha realitzat amb materials d'alta qualitat com el terra de parquet de 35
mm de gruix, sòcols de pedra sorrenca, fusteria exterior d'alumini natural amb doble
vidre, venecianes exteriors orientables, portes corredisses de fusta lacada
integrades a l'obra i sanitaris disseny. Algunes característiques addicionals d'aquest
habitatge inclouen armaris de paret en diverses estances, calefacció per terra
radiant amb caldera de gas natural, aire condicionat per conductes i preinstal·lació
per a fil musical.

Lhabitatge consta de 70 m²construïts més un altell de 20 m² trepitjables i dús propi.

Actualment l'habitatge es troba amb un mobiliari diferent del de la presentació, que
no està inclòs a la venda.

Ideal per a parelles o persones que vulguin viure soles, així com una bona inversió
com a segona residència i amb potencial de rendibilitat per a inversors.

lucasfox.cat/go/val11486

Ascensor, Sostres alts, Parquet,
Llum natural, Edifici modernista,
Calefacció per terra radiant , Renovat,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Balcó, 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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