
VENUT/UDA

REF. BCN32800

990.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Turó Park, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Turó Park »  08029

3
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3
Cambres de bany  

172m²
Plànol
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DESCRIPCIÓ

Fabulós pis reformat amb un ampli i lluminós saló-
menjador amb vistes, 2 dormitoris, 2 banys i un lavabo en
venda a poca distància a peu del Turó Park.

Aquest excel·lent pis de 172 m² es troba en una finca molt ben cuidada del 1965 en
una ubicació immillorable. La finca disposa de porteria reformada, dos ascensors
més un de servei i conserge. L´habitatge gaudeix d´una reforma amb acabats i
materials d´altíssima qualitat en què els lluminosos i amplis espais s´han combinat
amb un disseny modern que el converteixen en una peça única a la zona del Turó
Park.

La distribució del pis és molt funcional, ja que separa clarament la zona de dia de la
nit. La zona de dia és diàfana i oberta, cosa que proporciona una sensació d'amplitud
espectacular només entrar. El rebedor està equipat amb armaris de paret, per a més
comoditat, i al costat d'aquest, es disposa el lavabo de cortesia amb un disseny molt
original. El rebedor s'obre a l'ampli i lluminós saló-menjador que ofereix una vista
espectacular sobre Francesc Macià-Diagonal. Des del sofà, gaudeix d'una vista clar
que aporta una sensació molt agradable. La gran taula de menjador permet fer
agradables vetllades en família o amb amics. En aquesta zona, es podria recuperar la
terrassa, ara integrada al saló. El menjador té accés directe a la cuina, amb una zona
doffice molt acollidora. La cuina té els electrodomèstics panelats (Bosch, Teka) i
mobles de la marca Santos. La zona de rentat està integrada a la cuina.

A la zona de nit trobem dos dormitoris amb banys privats: un doble amb bany amb
banyera a interior i una màster suite molt lluminosa exterior a pati d´illa amb doble
vestidor i un bany amb dutxa i zona de bany i bidet independent. Es podria recuperar
fàcilment el tercer dormitori en un dels vestidors que disposa de finestra al pati d
´illa.

Tot el pis està equipat amb sistema de climatització fred-calor per conductes i
calefacció per radiadors. Disposa a més d´un sistema de domòtica, que controla tant
la il·luminació com les persianes i un sistema d´alarma i càmeres de seguretat
instal·lat. Disposa d'un sistema d'il·luminació Lutron, connectat al sistema de
domòtica que us permetrà tenir un total maneig de la il·luminació de cada espai
segons el que necessitem a cada moment.

lucasfox.cat/go/bcn32800

Servei de consergeria , Ascensor,
Sostres alts, Parquet, Llum natural, Vistes,
Vestidor, Traster, Sistema domòtic,
S'accepten mascotes , Renovat,
Muntacàrregues, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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L'habitatge es completa amb un traster a la planta soterrani. Sota l'edifici hi ha un
aparcament amb places de lloguer disponibles, on s'accedeix des de l'exterior de
l'edifici en un dels extrems.

Sens dubte es tracta de la llar perfecta per a una família o una parella. Poseu-vos en
contacte amb nosaltres per visitar aquest habitatge de luxe.

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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	Fabulós pis reformat amb un ampli i lluminós saló-menjador amb vistes, 2 dormitoris, 2 banys i un lavabo en venda a poca distància a peu del Turó Park.

