
REF. BCN27160

7.950.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 9 dormitoris en venda a Sant Just, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Sant Just Desvern »  08960

9
Dormitoris  

7
Cambres de bany  

1.261m²
Plànol  

2.476m²
Dimensions del terreny

+34 935847029 santjust@lucasfox.es lucasfox.cat Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:santjust@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Casa espectacular d&#39;estil historicista amb jardí i
piscina en venda a Sant Just Desvern.

Aquesta casa impressionant va ser construïda el 1919 per l'arquitecte Josep Graner i
Prats. La casa destaca pel seu estil historicista, amb sostres de pissarra i la simulació
de columnes jòniques a l'entrada, la qual gaudeix d'una petita escalinata de marbre.

La casa, de planta quadrada, es distribueix en cinc altures. Envoltada d'un jardí,
destaca per l'escenografia que les peces de marbre simulen a terra fins centrar-se en
un mateix punt on trobaríem un estany artificial.

L'exterior de la casa és impressionant, ja que, a part de gaudir d'un jardí espectacular
amb piscina, també disposa d'un menjador cobert amb zona chill-out a la banda.
Aquesta zona es caracteritza per estar coberta per una estructura de fusta que
matisa amb el jardí i naturalesa de l'exterior. Contigu, trobarem un despatx envidriat
que gaudeix de lluminositat i, a més, gràcies a la il·luminació artificial que té la part
exterior de la casa, es pot utilitzar tant de dia com de nit.

La cuina està totalment equipada i rehabilitada amb qualitats extraordinàries. La
cuina té sortida a l'exterior i comunica amb el menjador principal. El menjador es
caracteritza per la lluminositat que entra des de l'exterior gràcies a les parets de
vidre que l'envolten. Seguidament, es presenta al saló, el qual disposa d'un altre saló
contigu de menor grandària. A el mateix temps, connecta amb un altre saló a manera
de biblioteca.

Els dormitoris es situen a la primera planta: són completament exteriors i de grans
dimensions. L'habitatge consta de set dormitoris amb els seus respectius banys
complets i dos dormitoris de el servei amb bany. Aquestes estades disposen
d'armaris encastats i decoració de fusta.

El característic d'aquesta casa és la fusta, ja que d'alguna manera unifica tot l'edifici.
També ho fa gràcies a l'escala de cargol que connecta amb la majoria de les plantes.
Posteriorment, es va instal·lar un ascensor.

Les golfes es compon d'un saló i d'un dormitori doble amb bany complet. Des
d'aquesta zona, podem accedir a l'terrat i, des del mateix, a l'gimnàs.

La planta baixa o soterrani es compon de dues plantes, en les quals es distribueixen
la sala de jocs, sala de festes i garatge.

lucasfox.cat/go/bcn27160

Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Ascensor, Parquet, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes, Traster,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció,
Alarma, Aire condicionat,
A prop del transport públic
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Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.

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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