
REF. BCN32253

495.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 68m² terrassa en venda a Gótico
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Gótico »  08002

2
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1
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68m²
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68m²
Terrassa
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DESCRIPCIÓ

Excepcional pis d´obra nova amb 2 dormitoris i una gran
terrassa en venda a Ciutat Vella, Barcelona.

Lucas Fox presenta la promoció d'obra nova Rambla Apartments, en un edifici
totalment rehabilitat al districte de Ciutat Vella, una ubicació excepcional i molt
cèntrica amb tot tipus de serveis al seu voltant, excel·lents comunicacions amb la
resta de la ciutat i un animat estil de vida.

Aquest habitatge de 68 m² es caracteritza per un disseny modern amb un toc
industrial i amb grans acabats i gaudeix d´abundant llum natural. Alhora, conserva
elements d'època com els sostres amb bigues de fusta vista i amb revoltons de maó
ceràmic.

Pel que fa a la distribució, presenta la zona de dia en una estada diàfana amb el
rebedor, el saló-menjador i la cuina oberta, en un únic espai. La zona del saló compta
amb sortida a gran terrassa de 68 m² amb zona de solàrium que permet l'entrada de
llum natural abundant a l'habitatge i ofereix grans possibilitats per disposar segons
les necessitats. El dormitori principal es presenta en un altell, amb una escala volada,
per obtenir un espai obert amb totes les zones connectades. Després de la cuina, s
´ofereix un bany complet i al costat d´aquest, un dormitori individual.

Pel que fa a les seves qualitats, presenta terres de fusta flotant a tot l'espai, a
excepció del bany amb terres ceràmics. Per a més comoditat, compta amb fusteria
exterior de PVC amb doble vidre amb cambra d'aire per a un aïllament tèrmic i acústic
excel·lent i aire condicionat individual fred/calor amb bomba d'aire. La cuina es
presenta totalment equipada amb encimera de Silestone, armariada i
electrodomèstics Balay i el bany, amb el millor equipament, inclosa les aixetes
Grohe.

Finalment, s´ofereix l´opció a adquirir el pis moblat per un cost addicional de 15.000
€.

Poseu-vos en contacte per a més informació.

lucasfox.cat/go/bcn32253

Terrassa, Ascensor, Parquet, Renovat,
Balcó, 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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