
VENUT/UDA

REF. BCN24701

575.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 1 dormitori amb 50m² terrassa en venda a Gràcia
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Gràcia »  08012

1
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

85m²
Plànol  

50m²
Terrassa

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Pis amb molt estil, amb un dormitori en suite i terrassa.
Un oasi al centre de la ciutat.

Aquest espectacular pis tipus loft ha estat reformat per un prestigiós estudi
d'arquitectura de Barcelona i es lliura a estrenar. Està dividit en dues plantes. La
planta superior és un altell, mentre que la planta baixa i principal té sortida a una
terrassa que converteix aquest habitatge en un oasi enmig de barri de Gràcia. Els
grans finestrals creen un espai lluminós i diàfan, a més d'aportar-li un toc elegant i
modern. Tot i l'estil contemporani general, el pis conserva elements originals, com les
parets de maó i els sostres de volta, que es combinen amb acabats de fusta i metall
fent que l'immoble resulti fins i tot més elegant.

L'habitatge ofereix un dormitori amb bany privat complet amb dutxa i alberga a més
un lavabo de cortesia a visitant, de manera que és ideal per a joves, com a inversió o
pied-à-terre. Així mateix, l'altell pot usar-se com a segon dormitori, estudi, taller,
emmagatzematge o qualsevol altre espai polivalent que es requereixi.

El saló / cuina comunica amb el pati / jardí, la qual cosa permet gaudir a l'màxim
d'aquest espai.

L'habitatge, que és un baix tipus loft, disposa de cèdula d'habitabilitat i, per al seu
màxim confort, s'accedeix a ell des de les zones comunes de l'edifici.

lucasfox.cat/go/bcn24701

Terrassa, Jardí, Sostres alts, Llum natural,
Edifici modernista, Zona chill-out,
S'accepten mascotes , Renovat, Interior,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció,
Barbacoa, Armaris encastats,
Aire condicionat,
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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