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DESCRIPCIÓ

Lluminós i espaiós pis situat a quarta planta. Propietat
molt versàtil i amb gran potencial per desenvolupar el
projecte de reforma. És un habitatge ideal per a aquells
que vulguin personalitzar la propietat i posar-lo al vostre
gust.
Lucas Fox presenta en exclusiva aquest apartament lluminós que disposa d'una
superfície de 107 m² i es compon de quatre dormitoris i dos banys.

lucasfox.cat/go/bcn33949

Tot i que la vivenda està en bon estat de conservació i llesta per entrar a viure, la
cuina i els banys es podrien millorar amb una reforma.

Servei de consergeria, Ascensor, Parquet,
Llum natural, Terrassa comunitària,
Interior, Exterior, Calefacció, Balcó,
Aire condicionat, A renovar

Per la seva banda, la cuina està totalment equipada i dóna accés a una pràctica zona
d'aigües que dóna al pati interior. El saló menjador és molt ampli i lluminós, ja que
se situa a una quarta planta. A més, compta amb un balcó molt lluminós i tranquil
que connecta amb el saló i amb un dels dormitoris. Gaudeix d´uns grans finestrals a
la zona de dia orientats a un tranquil pati interior d´illa que permeten que entri molta
llum natural, però sense sorolls.
L'habitatge se situa en una quarta planta real d'una finca del 1970 en excel·lents
condicions i que disposa de servei de conserge i ascensor. L´ascensor, de nova
instal·lació, està adaptat a les noves normatives d´accessibilitat.
Es troba en una ubicació privilegiada de l´Eixample Esquerre, amb moltes opcions d
´oci, tot tipus de serveis i molt bona connexió per transport públic.
No perdi aquesta oportunitat de trobar un pis a reformar i personalitzar al vostre
gust en una ubicació immillorable.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per concertar una visita.
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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.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.cat

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya

