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DESCRIPCIÓ

Impressionant habitatge de luxe al cor de l'Eixample amb
una meravellosa terrassa coberta de 60 m2; un oasi privat
al centre de la ciutat.
Impressionant habitatge de luxe al cor de l'Eixample amb una meravellosa terrassa
coberta de 60 m2; un oasi privat al centre de la ciutat. Aquest pis de dos dormitoris fa
120 m² i inclou bells mobles de disseny, obres d'art i un disseny interior acuradament
seleccionat.
La distribució del pis és molt intuïtiva i funcional. Només entrar trobem la zona de
nit; que consta de dues habitacions dobles i dos banys. La suite principal disposa de
sostres amb voltes originals i connecta amb un bany privat, que combina
perfectament les característiques originals de l'època i el disseny modern d'alta
gamma. El segon dormitori doble comunica amb un pati interior a través d'una porta
de vidre i es troba al costat d'un altre bany independent.
La zona de dia està formada per un ampli saló de lleure i un menjador, ideal per
organitzar reunions amb amics o familiars. Els sostres alts obren l'espai i la cuina
semioberta permet que la llum natural flueixi per les tres zones. També comunica
amb una terrassa de 60 m2 plena de vegetació al mateix nivell. Les finestres de terra
a sostre fan que lespai exterior sigui pràcticament una extensió de linterior. La zona
de dia és orientada al sud. És un espai perfecte per escapar-se del frenesí de la
ciutat, ja que està davant d'un tranquil pati interior.
L'Eixample és un dels districtes més cotitzats de Barcelona, per tant la ubicació és
ideal per a aquells que busquen una primera o segona residència. L'espai exterior
també és de les coses més valorades aquests dia. Poder prendre el sol i gaudir del
bell clima cada dia des de la comoditat i privadesa de la llar és tot un privilegi.
En resum, aquest habitatge combina perfectament el millor de l´arquitectura
modernista amb les comoditats d´una casa moderna. Les motllures als sostres, les
parets de maó vist, els terres de mosaic i els sostres de volta catalana són algunes de
les característiques d'època que fan que aquest pis sigui únic.
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Terrassa, Ascensor,
Característiques d'època, Parquet,
Propietat d'època, Sostres alts,
Edifici modernista, Aire condicionat,
Alarma, Armaris encastats, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Interior, Safareig,
Zona chill-out
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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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