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DESCRIPCIÓ

Espectacular i àmplia casa unifamiliar reformada el 1996,
totalment exterior i molt lluminosa, amb 7 dormitoris amb
bany privat, ampli jardí frontal, piscina, cascada, vistes a
la mar i zona chill-out. Inclou garatge exterior per a 4
cotxes i motos.
Aquesta excepcional casa d'aproximadament 450 m² data de 1950 i s'assenta sobre
un solar de 907 m². Originalment estava formada per dos habitatges adossats, les
quals es van reestructurar completament el 1996. Es troba al barri de la Mercè a
Pedralbes, propera a escoles internacionals, transport públic, comerços i centres
mèdics i esportius.
L'habitatge, que es divideix en tres plantes, gaudeix d'un disseny mediterrani entre
rústic i funcional, amb un resultat molt acollidor ple de personalitat. Destaca la
lluminositat i tranquil·litat de les seves estades, totes exteriors. A més, la casa ofereix
comoditats exclusives com un jardí de 669 m² amb piscina d'aigua salada que podria
climatitzar, una zona aterrassada amb terres de fusta ideal per a un espai chill-out,
una màster suite amb dos banys i altell amb vestidor i diversos salons .
S'accedeix a l'solar a través d'jardí pavimentat a nivell de carrer, amb zona
d'aparcament per a quatre cotxes i motos, on es podria fer un porxo per cobrir dues
places.
L'entrada a la casa s'ubica a la planta intermèdia, a nivell de carrer. Un cop dins, ens
dóna la benvinguda un acollidor rebedor central amb doble escala, la qual comunica,
d'una banda, amb la zona de dia en el nivell inferior i, de l'altra, amb la planta
primera. Aquest nivell inclou un ampli estudi amb bany i sortida a terrassa de
aproximadament 25,5 m² amb vista a la mar, un espai que podria convertir-se en una
segona màster suite. Completen la planta dos dormitoris dobles amb bany propi i
vistes a la mar, a més d'un altre dormitori amb bany privat i vista sobre el jardí
pavimentat.
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lucasfox.cat/go/bcn28899
Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Sostres alts, Propietat d'època, Parquet,
Llum natural, Característiques d'època,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Vestidor, Traster, Seguretat, Safareig,
S'accepten mascotes , Renovat, Pou,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Cinema domèstic,
Calefacció, Biblioteca, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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La planta a nivell de jardí disposa d'un ampli i elegant saló que s'obre a l'exterior, on
descata una zona pavimentada per sofàs i taula amb tendals retràctils. Aquest saló
disposa de home cinema extraïble motoritzat, terra de moqueta, accés a jardí i vistes
a la mar. Un segon saló annex amb terra de parquet, mig nivell per sota de l'anterior,
alberga una acollidora llar de foc i una zona de relax sobre l'altell de fusta. Aquesta
planta ofereix també un bany de cortesia amb dutxa i una àmplia cuina d'estil rústic
que connecta amb el menjador mitjançant un passa plats amb porticons de fusta. La
cuina està oberta a la zona d'office, amb salonet de sostre de canya i terra de gres. Al
seu costat se situa la zona de rentat i planxa. Completen la distribució una saleta de
celler tipus taverna, un rebost amb accés a búnquer i una sala polivalent o de jocs
amb sortida a una terrassa tipus pati d'uns 21 m².
La primera planta disposa de tres dormitoris amb bany privat i vistes sobre el jardí i
el mar, així com terres de parquet massís de roure. El dormitori principal presumeix
de llar de foc, armaris, dos banys complets (un amb sortida a balcó i banyera
d'hidromassatge), a més d'un altell amb trapa motoritzada per al vestidor. Completen
aquest nivell dos dormitoris dobles amb bany incorporat, altell i vistes a la mar.
El jardí, orientat a sud-est i sud-oest, es divideix en diverses zones. D'una banda, a
nivell de la sala tenim una zona pavimentada amb tendal ideal per a una àmplia taula
exterior i una zona de barbacoa al costat de l'annex on s'ubica el vestidor amb bany,
la sala de màquines i el dipòsit d'aigua. A continuació, a la zona enjardinada, on
destaca la cura gespa de color verd intens i la piscina d'aigua salada, trobem una
impressionant cascada de pedres de basalt, al costat de la qual hi ha una sèrie de
terrasses de fusta ideals per a instal·lar una zona chill out amb sofàs, taula i barra
amb nevera. En aquesta part de l'habitatge trobem també una sala de màquines per a
la piscina subterrània amb muntacàrregues. El jardí disposa de reg automàtic, un
segon dipòsit, pou d'aigua potable i caseta d'eines.
La casa es ven amb aire condicionat amb bomba de calor regulable en cada estada,
sense radiadors i escalfador d'aigua. També està equipada amb finestres amb vidre
Climalit, persianes motoritzades amb botó centralitzat, parets insonoritzades, portes
massisses, façanes aïllades tèrmicament a manera d'envoltant exterior i sistema de
seguretat.
Un habitatge extraordinària amb jardí i piscina privada en un dels millors barris de la
ciutat comtal.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquest immoble de luxe.
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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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