REF. BCN15217

899.000 € Casa / Vil·la - En venda - Reservado

Casa / vil·la d'obra nova de 4 dormitoris amb 72m² terrassa en venda a Sant Just
Espanya » Barcelona » Sant Just Desvern » 08960
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RESERVADO
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santjust@lucasfox.es
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DESCRIPCIÓ

Una promoció d´obra nova amb preciosos habitatges
familiars d´estil escandinau
En una zona residencial molt sol·licitada de Sant Just trobem aquestes dues cases
semiadossades a estrenar.
Aquestes cases elegants escandinau es distribueixen en 3 plantes i ofereixen espais
de dia còmodes i contemporanis, així com 4 dormitoris, 3 banys, una zona d'estudi,
jardí i terrassa.

lucasfox.cat/go/bcn15217

Després d'aparcar el cotxe al garatge privat, entrem a les cases a través d'un rebedor
a la planta baixa. Des d'aquí accedim al safareig, un bany i la meravellosa cuina de
planta oberta amb zona de menjador i sortida al jardí-pati privat.
La primera planta disposa del saló amb un balcó amb vista sobre el jardí, una zona
d'estudi, 2 dormitoris i un bany. La planta superior consta del fantàstic dormitori
principal amb el seu propi bany i vestidor, seguit d´una estança que pot funcionar
com a segona zona d´estudi o quart dormitori a més d´una terrassa completa.
Les cases tenen el certificat d'eficiència energètica A i tenen persianes motoritzades,
calefacció per terra radiant i aire condicionat.
Ideal per a famílies que busquin un habitatge preciós a estrenar a prop de les escoles
internacionals a Sant Just.
Aspectes destacats
Cases noves de 4 dormitoris
Jardins privats i terrasses
Certificat d'eficiència energètica A
A prop d'escoles internacionals de prestigi
Atractius interiors contemporanis d'estil escandivan
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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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