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Pis de 5 dormitoris en venda a Tres Torres, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Tres Torres »  08017
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DESCRIPCIÓ

Fantàstica habitatge familiar de 5 dormitoris en un edifici
amb piscines, sauna, 2 places d&#39;aparcament i traster
a Tres Torres.

Aquest meravellós pis en bon estat es troba al residencial barri de Tres Torres i es
presenta com un habitatge ideal per a una família, amb 5 dormitoris i estances
àmplies i lluminoses. A més, s'ubica en un edifici que disposa de prestacions
exclusives, com una piscina exterior i una altra interior, sauna i sala de jocs. La finca
també ofereix, amb la compra de l'habitatge, 2 àmplies zones d'aparcament i 2
trasters.

A l'entrar, trobem a mà esquerra una pràctica cuina amb office, una zona de safareig
exterior i el dormitori de servei amb bany.

Seguim per passadís, que desemboca al cor de la casa: una àmplia zona de dia amb
saló en diversos ambients. Aquest espai, lluminós i confortable, alberga una
xemeneia, que aporta un toc càlid a l'estada, i un espai que s'usa com a menjador.

A continuació, es presenta la zona de nit, en la qual els dormitoris s'articulen al
voltant d'una zona diàfana habilitada com una petita sala d'estar més íntima. Consta
d'un dormitori individual gran, 2 dormitoris amb entrades independents que
comparteixen una zona d'estudi, un bany complet i al fons, el dormitori principal amb
bany privat.

L'habitatge disposa de sòl de parquet i de fusteries Climalit. A més, està equipada
amb calefacció de gas i aire condicionat per conductes per garantir el seu confort
durant tot l'any.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquest ampli pis ideal per a una
família a Tres Torres.

lucasfox.cat/go/bcn16594

Piscina coberta , Piscina, Jacuzzi,
Servei de consergeria , Gimnàs, Ascensor,
Parquet, Llum natural, Aparcament, Traster,
Seguretat, Pou, Parc infantil,
Muntacàrregues, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Balcó, Alarma, Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop dels col·legis internacionals ,
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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