REF. BCN29296

557.000 € Pis - En venda

Pis d'obra nova de 1 dormitori amb 25m² terrassa en venda a El Raval, Barcelona
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » El Raval » 08001
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+34 933 562 989
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DESCRIPCIÓ

Pis d&#39;obra nova en una casa-fàbrica rehabilitada
amb hort urbà, piscina, solàrium i un club social, en ple
casc antic de Barcelona.
Ecoliving 1802 és una promoció d'obra nova a Barcelona que vol oferir un estil de vida
social, col·lectiu i ecològic en una antiga fàbrica tèxtil rehabilitada.
La casa-fàbrica tèxtil que ha inspirat aquest projecte es va erigir en 1802, en un lloc
on fins aleshores s'havien ubicat uns horts. Tot i la robustesa de la construcció i els
seus més de dos segles d'història, aquest edifici ha estat testimoni d'alguns dels
moments més durs de la ciutat, com el bombardeig de Barcelona durant la guerra
civil. De fet, la fàbrica va ser el blanc d'un dels projectils, succés que avui en dia s'ha
commemorat amb una estàtua a la planta baixa.
Avui, aquesta fàbrica plena d'història s'ha rehabilitat per acollir un projecte
arquitectònic l'objectiu és mirar a un futur més verd i proporcionar un estil de vida
tranquil, sa, sostenible i social en ple centre de la ciutat.

lucasfox.cat/go/bcn29296
Terrassa, Piscina, Servei de consergeria,
Ascensor, Sostres alts, Parquet,
Llum natural, Terrassa comunitària,
Zona chill-out, S'accepten mascotes ,
Renovat, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior, Balcó,
Aire condicionat,
A prop del transport públic

Un dels punts forts d'aquesta promoció d'obra nova són les seves zones
comunitàries. Es promourà un vincle col·lectiu i social entre els veïns a través dels
espais comuns i d'una aplicació de mòbil anomenada «Living App», per organitzar
activitats i esdeveniments, compartir els espais i els productes de l'hort, entre
d'altres.
El projecte comptarà amb un hort urbà amb recuperació d'aigües pluvials i cistella
per a l'autoconsum que gestionarà una empresa especialitzada, tot i que els veïns
podran participar en les tasques de cultiu i recollida. També s'organitzaran tallers i
activitats de temàtica ecològica i sostenible. També hi haurà un club social, amb
capacitat per oferir serveis de cuina o televisió, i en el qual podrà haver-hi un
coworking i organitzar sopars, reunions, esdeveniments culturals o esportius ...
El terrat de l'edifici oferirà una piscina de 18 metres, ideal per refrescar-se amb tota
privacitat, gràcies a una gelosia de fusteria de l'antiga fàbrica. Aquesta zona es veurà
envoltada per una magnífica zona de chill-out i de solàrium.
Aquesta meravellosa habitatge d'uns 50 m² es caracteritza per la seva flexibilitat, ja
que es poden afegir estades o altells fàcilment, i la seva distribució es podrà canviar
en un obrir i tancar d'ulls gràcies als seus armaris i mòduls mòbils.
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Una petita terrassa precedeix l'entrada a l'habitatge, agradable i amb espai suficient
per col·locar una taula i unes cadires. A continuació, a l'interior de el pis, passem a la
zona de cuina-menjador, i de saló. A el fons de l'habitatge es presenta un dormitori
doble amb un bany.
Cal destacar que l'edifici disposa de servei de consergeria, pren per a bicicletes
elèctriques, i que hi ha serveis d'aparcament a prop.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.
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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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