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DESCRIPCIÓ

Singular habitatge moblat i reformat a estrenar, amb dos
trasters, en venda a l'Eixample, Barcelona.

Una joia del modernisme.

Lucas Fox presenta aquest exclusiu habitatge situat a l'última planta d'un edifici
emblemàtic de l'Eixample. Va ser construït entre el 1904 i el 1907 pel mestre d'obres
Josep Masdéu i Puigdemasa. La façana compta amb detalls modernistes com els
balcons ondulats i les baranes de ferro forjat i la porta d'entrada presenta
decoracions de ferro de flors i dracs amb cua de serp. En entrar al vestíbul podem
apreciar dues làmpades de forja amb vidres de colors que en encendre's de nit donen
vida al vestíbul, entre molts altres detalls.

El pis es va reformar íntegrament, es presenta a estrenar i el preu inclou tot el
mobiliari de grans marques. Va ser reformat per un estudi reconegut d'arquitectura i
disseny de Barcelona. Compta amb tres dormitoris dobles, dos amb bany privat, una
estada ideal com a zona de treball i una petita habitació polivalent.

A la zona de dia, hi trobem l'ampli saló-menjador amb cuina americana de més de 55
m² i tres balcons exteriors a carrer. La cuina és de la firma italiana Modulnova i està
totalment equipada. Al costat de la cuina hi trobem la zona d'aigües.

En endinsar-nos al pis trobem, a mà dreta, la zona de treball amb portes de vidres
que permeten l´entrada de llum natural. A mà esquerra, trobem el primer dormitori
amb bany privat, un bany complet i després a mà dreta, trobem el dormitori petit
polivalent i el segon dormitori doble amb una galeria exterior a pati d´illa. Finalitzant
el recorregut, arribem al dormitori principal de més de 40 m².

Disposa d´un bany amplíssim amb plat de dutxa i una banyera de disseny. Aquest
dormitori compta també amb una galeria.

Tots els dormitoris compten amb amplis armaris de paret. A més, l'habitatge inclou
dos trasters al terrat de l'edifici.

Si voleu saber més sobre aquest habitatge o si voleu concertar una visita no dubteu a
contactar-nos. Serà un plaer presentar-vos aquesta bella peça.

lucasfox.cat/go/bcn31085

Servei de consergeria , Ascensor, Parquet,
Llum natural, Característiques d'època,
Terrassa comunitària, Edifici modernista,
Vestidor, Traster, S'accepten mascotes ,
Renovat, Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Biblioteca,
Balcó, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
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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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