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DESCRIPCIÓ

Espectacular pis principal reformat de 2 dormitoris i 2
banys, amb detalls originals en venda a la part de
vianants del carrer Enric Granados, Barcelona.
Espectacular pis principal acabat de reformar en una finca modernista catalogada: la
Casa Antoni Pàmies.
La finca de disseny modernista es coneix com la Casa Antoni Pàmies i inclou tots els
detalls originals de les construccions modernistes de la ciutat: una entrada senyorial
amb una gran porta de fusta, balcons amb baranes de ferro forjat, façana amb
imatges serigrafiades i motllures treballades en pedra. Tot això la converteix en una
finca especial que guarda una part de la història de Barcelona.
La finca tot i que és clàssica, disposa d'ascensor i no presenta barreres
arquitectòniques per accedir-hi. Pel que a més de clàssic, el pis compta amb les
comoditats imprescindibles avui dia. Així mateix, l'edifici té una terrassa comunitària
a la qual tots els veïns poden accedir, amb molt bones vistes de la ciutat.
A l'entrar al pis, trobem un rebedor d'entrada. Des del mateix, a la nostra dreta es
disposen dues estades que donen al carrer Enric Granados, totes dues amb balcó al
carrer i amb molta llum natural. Des de les dues estades s'ofereixen vistes extenses a
la part de vianants d'Enric Granados, atès que està davant de la Facultat de Teologia.
Des del rebedor a la nostra esquerra, trobem primer la cuina, seguida d'un bany
complet amb terres de mosaic Nolla. Finalment, arribarem a el dormitori principal
amb bany complet i amb motllures a la porta i al sostre, i amb accés a un petit espai
exterior tipus balcó o pati.
Poseu-vos en contacte per més informació.
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Ascensor, Característiques d'època,
Llum natural, Parquet,
Paviments hidràulics, Propietat d'època,
Sostres alts, Edifici modernista,
Terrassa comunitària,
A prop del transport públic , A renovar,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Balcó, Exterior, Vistes
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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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