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DESCRIPCIÓ

Magnífic pis de 2 dormitoris dobles completament
exterior en venda a Pedralbes, Barcelona.

Aquest pis es troba al cor de Pedralbes, en una finca del 1975 amb servei de porteria i
zona comunitària amb piscina i aparcament.

El preciós pis és completament exterior i els grans finestrals permeten entrada de
llum tot el dia. Quan es van realitzar els treballs de reforma, es va voler donar
prioritat a la zona de dia obrint al màxim els espais de saló-menjador i cuina,
unificant-lo en un sol espai per oferir unes vistes meravelloses a l'avinguda
Diagonal.

Al saló disposem de xemeneia, un espai de biblioteca i despatx. La cuina en fusta
amb pedra natural a parets es presenta equipada amb tots els electrodomèstics
panelats i amb sortida al safareig. La cuina té una porta corredissa per poder-la fer
independent del saló.

A la zona de nit trobem un bany complet amb plat de dutxa gran, amb terres i parets
en porcellana i amb una mampara. Un característic element decoratiu alhora que
funcional és el radiador, situat al costat de la dutxa. El vàter està suspès amb la
cisterna encastada. Tot seguit, trobem dos dormitoris dobles exteriors. El principal
compta amb vestidor i bany privat, fet a mida, amb doble espai, d'una banda el
lavabo doble i de l'altra el vàter i la dutxa. El segon dormitori disposa d´armaris de
fusta Noguera i resulta un espai tranquil, ampli i lluminós.

Tots els materials de la reforma han estat seleccionats perquè tot el pis tingui
l'harmonia que desprèn. Inclou terres de fusta de roure, tancament d´alumini amb
cambra d´aire per a un aïllament acústic i tèrmic i calefacció de gas, amb radiadors de
disseny.

Anteriorment, el pis disposava d'un espai exterior, encara que es va tancar durant la
reforma.

El pis es completa amb una plaça d'aparcament al mateix edifici inclòs al preu.

lucasfox.cat/go/bcn32063

Piscina, Jardí, Llum natural,
Terrassa comunitària, Vistes,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, 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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