
REF. BCN33079

699.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 52m² terrassa en venda a
Eixample Esquerre
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Eixample Esquerre »  08011

2
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2
Cambres de bany  

72m²
Plànol  

52m²
Terrassa
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DESCRIPCIÓ

Pisos de 2 dormitoris amb terrassa en venda a una finca
modernista rehabilitada a l'Eixample Esquerre,
Barcelona.

València Enric Granados és una excel·lent oportunitat situada a uns dels millors
barris de Barcelona, l'Eixample. Aquesta promoció se situa a un edifici històric de
l'any 1893 que s'ha rehabilitat íntegrament: l'interior de l'edifici, el portal o la façana,
entre d'altres elements. Destaca per la fusió de materials moderns amb la restauració
dels elements de l'època modernista.

Aquest pis bonic de 72 m² presenta un disseny modern i gaudeix de molta llum
natural. En entrar, ens trobem amb el distribuïdor que dóna pas a la resta d´estades.
En primer lloc, trobem un bany a mà dreta, un dormitori i la cuina independent. A mà
esquerra, es disposa un altre bany i un dormitori individual. Al fons del passadís, s
´ofereix un espectacular saló-menjador amb sortida a una increïble terrassa de 52 m²
amb la seva zona chill-out, per gaudir de sopars i dinars en família o amb amics.

Quant a les qualitats, podem destacar el sistema de climatització amb aire
condicionat per conductes, fusteria exterior de fusta amb vidres tipus Climalit, porta
d'accés a l'habitatge de seguretat i portes de fusta lacades en blanc. La cuina es
presenta totalment equipada amb electrodomèstics de la marca Siemens i taulells
Silestone. Els banys també tenen els millors equipaments sanitaris.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació sobre aquesta
excel·lent finca modernista rehabilitada.

lucasfox.cat/go/bcn33079

Terrassa, Ascensor, Paviments hidràulics,
Parquet, Llum natural, Renovat, Calefacció,
Balcó, 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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