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DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Eixample
Esquerre, Barcelona amb preus des de 291,000 €
València Aribau és una excel·lent oportunitat situada a uns dels millors barris de
Barcelona, l'Eixample. València Aribau se situa a un edifici històric de l'any 1893 que
s'ha rehabilitat íntegrament: l'interior de l'edifici, el portal o la façana, entre d'altres
elements. Destaca per la fusió de materials moderns amb la restauració dels
elements de l'època modernista.
La promoció ofereix pisos de 2 dormitoris amb 1 o 2 banys i amb balcons.
Aquest edifici presenta apartaments reformats i reformats.
Pel que fa a les qualitats dels pisos reformats, podem destacar el sistema de
climatització amb aire condicionat per conductes, fusteria exterior de fusta amb
vidres tipus Climalit, porta d'accés a l'habitatge de seguretat i portes de fusta lacades
en blanc. Les cuines es presenten totalment equipades amb electrodomèstics de la
marca Siemens i taulells Silestone. Els banys també tenen els millors equipaments
sanitaris.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació sobre aquesta
excel·lent finca modernista rehabilitada.
Aspectes destacats
Pisos de 1-2 dormitoris amb 1-2 banys reformats oa reformar
Fusió de materials moderns amb elements recuperats
Excel·lent ubicació
Balcons
Finca històrica rehabilitada
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Servei de consergeria, Ascensor,
Característiques d'època, Llum natural,
Parquet, Paviments hidràulics,
Propietat d'època,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Renovat
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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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