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DESCRIPCIÓ

Meravellós pis en construcció de 3 dormitoris i 3 banys
amb sortida a una àmplia terrassa-jardí en una promoció
d&#39;obra nova amb piscina i aparcament.
Roselló Residences, un edifici plurifamiliar exclusiu d'obra nova al barri de Sagrada
Família, li ofereix aquest magnífic pis dúplex de 131 m² amb 3 dormitoris, 3 banys i 72
m² de terrassa.
La façana exterior de l'edifici s'orientarà al carrer Rosselló, i la façana interior donarà
a un pati d'illa molt lluminós que acull les zones comunitàries. Aquestes es
compondran d'un agradable jardí, una zona lúdica infantil i una piscina. Així mateix,
la promoció d'obra nova ofereix places d'aparcament i trasters en el mateix edifici
(no inclosos en el preu). Sens dubte, l'espai perfecte per relaxar-se i socialitzar amb
els veïns, oblidant que es troba a l'Eixample de Barcelona.
Entrem a aquest meravellós pis dúplex per la planta baixa de l'edifici, i vam passar
directament a una zona de dia de planta oberta, composta per un espai de salómenjador-cuina i accés a un bany complet. Aquesta alçada es beneficia de sortida a
una estupenda terrassa assolellada amb jardí, perfecta per reunir-se amb família i
amics, prendre el sol els caps de setmana i, en definitiva, gaudir de la tranquil·litat de
l'habitatge.
Unes escales condueixen a la planta altell, que es consta de dormitori principal amb
bany privat, un altre dormitori doble i un dormitori individual. Un safareig, un estudi
que seria perfecte com a oficina a casa i una cambra de bany completen l'habitatge.
En definitiva, aquest habitatge destaca pels seus espais amplis i confortables, amb
molta llum natural i els millors acabats amb un disseny actual i elegant, amb sostres
alts i volta.
Trobem marques d'alta qualitat a la cuina, com taulells de Silestone, campana
extractora de Balay, forn i placa d'inducció de Balay, o aixetes de Blanco. Els banys,
d'altra banda, compten amb aixetes de Grohe, dutxa de Tres i lavabos i inodors de
Roca. Els terres són de parquet i de gres porcelànic.
Sens dubte, es tracta d'un edifici que destaca per la qualitat dels seus acabats,
dissenyat per un prestigiós despatx d'arquitectes i en una ubicació fantàstica.
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Piscina, Terrassa, Ascensor, Llum natural,
Parquet, Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Balcó, Exterior,
Finestres de doble vidre , Interior,
Obra nova, Parc infantil,
S'accepten mascotes
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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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