
VENUT/UDA

REF. BCN31385

2.275.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 12m² terrassa en venda a
Pedralbes
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Pedralbes »  08034

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

352m²
Plànol  

12m²
Terrassa

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Majestuós pis exterior a 3 vents, molt lluminós i
assolellat, amb dues places d&#39;aparcament i traster
en venda a Pedralbes, Barcelona.

Meravellós pis completament exterior a 3 vents, molt tranquil i lluminós a la millor
zona de Pedralbes, a Barcelona.

El pis se situa en un edifici de 1973, molt ben conservat, amb una agradable porteria
amb servei de consergeria, una àmplia terrassa comunitària, ascensor principal amb
accés directe a el pis i ascensor de servei.

L'ascensor ens dóna accés directe a l'majestuós rebedor d'entrada, que distribueix de
manera còmoda la zona de dia i de nit. La zona de dia presenta un ampli saló, amb
grandíssims finestrals que permeten l'entrada de llum tot el dia. D'aquí, passem a
l'espaiós menjador, amb opció de recuperar la terrassa que hi havia anteriorment. A
la cuina, podem accedir des del menjador o bé des del rebedor d'entrada. La cuina
també és exterior amb molta llum natural i inclou materials d'alta qualitat, cuina
Gaggenau i terres de microciment. Al costat de la cuina trobem la zona d'aigües i de
planxa i el dormitori de servei amb bany privat.

La zona de nit alberga, en primer lloc, el dormitori principal de 43 m² amb amplis
armaris fets a mida, un bany complet amb banyera hidromassatge, la zona de
descans, el projector encastat en paret i unes vistes molt agradables a la zona
comunitària. A continuació, trobem dos dormitoris amb armaris encastats, un
individual actualment destinat a dormitori de convidats i despatx i l'altre doble.
Finalment, es disposa una altra gran suite amb molts armaris encastats, zona
d'emmagatzematge i bany gran complet.
Dues places d'aparcament i un traster acompanyen aquesta fantàstica habitatge.

Cal destacar la tranquil·litat i lluminositat que ofereix aquest pis. A més, ve equipat
amb acabats d'alta qualitat, terres de fusta natural, tancaments d'alumini en color
blanc, portes lacades, cuina Nuzzi, calefacció i aire condicionat per conductes a tota
la casa.

lucasfox.cat/go/bcn31385

Servei de consergeria , Llum natural,
Aparcament, Traster, Safareig,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Cinema domèstic,
Biblioteca, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

REF. BCN31385

2.275.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 12m² terrassa en venda a
Pedralbes
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Pedralbes »  08034

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

352m²
Plànol  

12m²
Terrassa

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.cat/go/bcn31385
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


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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	Majestuós pis exterior a 3 vents, molt lluminós i assolellat, amb dues places d&#39;aparcament i traster en venda a Pedralbes, Barcelona.

