
VENUT/UDA

REF. VAL23473

230.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris en venda a Ruzafa, València
Espanya »  València »  València ciutat »  Ruzafa »  46006

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

72m²
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 renovat amb característiques destacables com alts
sostres amb motllures decoratives, una reforma completa
i actual i una distribució intel·ligent, en venda a la
envejable ubicació de Russafa.

Pis amb una excel·lent reforma, cuidada fins al més mínim detall, en què elements
singulars i comoditats actuals s'han barrejat a la perfecció per crear una llar acollidor
i particular.

L'entrada dóna pas a un ampli espai diàfan, on destaquen els alts sostres amb
elegants motllures i maó a vista. En aquest espai clau de l'habitatge, se situen el saló
i la cuina, totalment equipada i integrada. Ofereix una agradable llum de l'est i
ventilació creuada perquè gaudim d'aquest espai cada dia. Un modern bany dóna
servei a aquesta zona de dia i marca la línia de pas a la zona de nit.

A la zona de nit, trobem un dormitori amb paret de maó a vista, armari encastat i
lluminosos finestrals que donen a un ampli pati d'illa. Amb la mateixa orientació, es
presenta el dormitori principal, novament amb cridaners elements modernistes que li
donen aquest caràcter especial. El bany incorporat de disseny actual ens dóna total
privacitat.

El pis ve equipat amb terres de tarima, fusteria metàl·lica, preinstal·lació d'aire
condicionat, espai d'emmagatzematge, una acurada il·luminació i portes lacades en
blanc. Aquests són només alguns dels molts detalls que corroboren la qualitat i la
cura que s'ha posat en l'habitatge.

lucasfox.cat/go/val23473

Ascensor, Sostres alts, Llum natural,
Renovat, Interior, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Armaris encastats,
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.

REF. VAL23473

230.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris en venda a Ruzafa, València
Espanya »  València »  València ciutat »  Ruzafa »  46006

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

72m²
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

	Pis renovat amb característiques destacables com alts sostres amb motllures decoratives, una reforma completa i actual i una distribució intel·ligent, en venda a la envejable ubicació de Russafa.

