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DESCRIPCIÓ

Habitatge de 3 dormitoris (2 en suite) i 3 banys complets,
en venda amb mobles i llista per entrar a viure.
Fantàstic pis recentment, és en ple Eixample Dret, a pocs minuts de passeig de Gràcia.
El pis gaudeix d'abundant llum natural i s'inclou en el preu tot el mobiliari que
apareix en les fotografies. S'han recuperat els sostres amb volta catalana i els sòls
hidràulics de mosaic de Nolla.
S'ha creat un espai diàfan entorn de la cuina i el saló, amb dos balcons que donen al
carrer. L'habitatge es distribueix en una zona de dia que inclou una cuina de marca
totalment equipada, un saló-menjador, un bany complet i el safareig.
La zona de nit es compon de tres dormitoris, dos d'ells en suite amb amplis banys i
armaris, i un tercer dormitori doble amb armaris i una galeria que dóna a un tranquil
pati d'illa.
L'habitatge està llista per entrar a viure. Es presenta equipada amb terres de fusta,
aire condicionat per conductes i calefacció de gas.
Se situa en la cinquena planta d'una preciosa finca règia amb servei de consergeria.
Disposa d'un traster a la finca.
Segons Registre consten 182,82 m2 i segons plànol consten 183,04 m2.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per rebre més informació o per visitar aquesta
fantàstica habitatge en venda.
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Servei de consergeria, Ascensor,
Característiques d'època, Llum natural,
Parquet, Paviments hidràulics,
Propietat d'època,
A prop del transport públic ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Renovat, Safareig,
Sistema domòtic, Traster, Vestidor, Vistes,
Zona chill-out
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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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