
VENUT/UDA

REF. BCN32496

755.500 € Pis - Venut/uda
Pis d'obra nova de 3 dormitoris amb 14m² terrassa en venda a Les Corts, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Les Corts »  08029

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

120m²
Plànol  

14m²
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.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Ampli i lluminós pis de 3 dormitoris amb diversos
balcons, aparcament i traster en venda en una exclusiva
promoció d´obra nova situada a la zona alta de
Barcelona.

Lucas Fox presenta la promoció d'obra nova Numancia Diagonal, una promoció
situada a la zona alta de Barcelona, al districte de les Corts, que ofereix tot tipus de
serveis al seu abast, així com una de les zones verdes més importants de Barcelona,
el Turó Park.

Numancia Diagonal us ofereix aquest pis de 120 m². El pis es distribueix a la zona de
dia i de nit. La zona de dia acull el saló-menjador i la cuina, tots dos amb sortida a
balcons, perfectes per relaxar-se i desconnectar després d'un llarg dia. La zona de nit
inclou un total de tres dormitoris, un individual, un doble i el principal amb bany
privat, així com un bany addicional per donar servei al repte de l'habitatge. Tots els
dormitoris gaudeixen de sortida a un balcó. Així mateix, el preu inclou una plaça de
garatge en una finca propera i un traster a la mateixa finca.

El pis presenta un disseny modern amb tons clars i amb espais amplis. A més, compta
amb molta llum natural, ja que disposa de grans finestrals de terra a sostre a diverses
de les seves estances.

Pel que fa a les seves qualitats, inclou terres de parquet a les estances principals i de
gres en banys i cuina, armaris de paret modulars i porta blindada. La cuina vénen
totalment equipades amb les millors qualitats: fogons de Silestone, armaris modulars
alts i baixos, aixetes Grohe i electrodomèstics de la marca Siemens.

Per a més confort durant tot l'any inclou tancament d'alumini Technal amb
trencament de pont tèrmic i doble vidre Climalit, aire condicionat fred/calor per
conductes i calefacció per radiadors alimentats per un sistema d'aerotèrmia i un
sistema de ventilació mecànica; tot això amb una certificació de consum energètic de
classe B. A més, compta amb un sistema de domòtica per al control de la
climatització i el control de llums, entre altres funcions.

Poseu-vos en contacte per a més informació.

lucasfox.cat/go/bcn32496

Terrassa, Parquet, Llum natural,
Aparcament, Traster, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó, Alarma,
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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