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DESCRIPCIÓ

Aquesta fabulosa habitatge va ser reformada per un dels
estudis d&#39;arquitectura més importants de país, Azero. Disposa de 3 dormitoris i 2 banys i es troba molt a
prop de l&#39;Turó Park.
Aquest excel·lent pis de 170 m² es troba en una finca de 1965 amb ascensor i servei de
consergeria en una ubicació immillorable. Gaudeix d'una reforma amb acabats i
materials d'altíssima qualitat en la qual els lluminosos i amplis espais s'han
combinat amb un disseny modern utilitzant una gamma de tons blancs i negres i un
joc d'il·luminació que el converteixen en una peça única a la zona de l' Turó.
La distribució de el pis és molt funcional, ja que separa clarament la zona de dia de
la de nit mitjançant parets paneladas que, a l'tancar-les, resulten pràcticament
invisibles a la vista.
La zona de dia és totalment diàfana i oberta, el que proporciona una sensació
d'amplitud espectacular només entrar. El saló ofereix una vista espectacular sobre
Francesc Macià i, des del sofà, només s'aprecien les copes dels arbres, aportant una
sensació molt agradable. El saló també presumeix de home cinema integrat. La cuina
en forma d'illa és de la marca Krion, a l'igual que els banys. Aquesta marca és famosa
pels seus materials porcellànics lliures de porus i additius que prevenen la
proliferació de bacteris. Així mateix, destaquen per la seva duresa, resistència,
durabilitat, facilitat de reparació, escàs manteniment i fàcil neteja.
A la zona de nit trobem tres dormitoris: un individual, un doble i una màster suite
amb vestidor. Tots ells disposen d'armaris integrats en el mobiliari i panelats de la
mateixa manera que la resta de el pis.
Tot l'immoble està equipat amb sistema de climatització per conductes de la marca
Mitsubishi i calefacció per radiadors. Disposa a més d'un dels millors sistemes de
domòtica, el KNX, el qual inclou alarma, actuador de climatització, actuador de
calefacció, actuador d'àudio, detecció d'inundació, actuador de persianes i estors i
actuador de el sistema d'il·luminació, entre moltes coses. El pis es ven amb tot el
mobiliari, inclosos els quadres, ja que són obres d'art que contribueixen a la màgia
d'aquest immoble.
Sens dubte es tracta d'la llar perfecte per a una família o una parella jove.
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Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, A prop del transport públic ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Calefacció,
Cinema domèstic, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Muntacàrregues,
Renovat, Seguretat, Sistema domòtic,
Vistes
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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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