
VENUT/UDA

REF. BCN33977

1.750.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 20m² terrassa en venda a Turó
Park
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Turó Park »  08017

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

222m²
Plànol  

20m²
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
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DESCRIPCIÓ

Espectacular àtic reformat de 220 m² amb terrassa de 20
m² en venda a la desena planta d´una prestigiosa finca
molt a prop de Turó Park.

Aquest elegant habitatge ha estat completament reformat pel dissenyador d
´interiors José Cortina i gaudeix d´acabats i qualitats d´alta gamma.

Per un agradable rebedor amb armaris integrats accedim a la vivenda. A més, dóna
pas per una banda, a un dormitori amb bany privat; per altra banda, a la cuina; i,
finalment, després de travessar un curt passadís amb lavabo de cortesia, accedim a
l'ampli i lluminós saló-menjador amb accés a la terrassa de 20 m² amb
impressionants vistes, gràcies a la seva alçada. El mateix saló-menjador ens dóna
accés a un passadís on hi trobem un bany complet, un dormitori doble amb vestidor i
un dormitori individual.

Tornant a l'inici del recorregut, trobem la cuina que disposa d'electrodomèstics
Gaggenau i Siemens, entre els quals cal esmentar una pràctica nevera per a vins.
Adjacent a aquesta, trobem un dormitori de servei amb bany complet. Al menjador, hi
ha una acollidora xemeneia de Bioetanol i destaca el racó dissenyat com a oficina,
que queda perfectament integrat amb la resta de l'espai.

La zona de nit està formada per un elegant bany complet amb dutxa, tres dormitoris:
un amb bany privat, un altre individual i un altre doble, amb un complet vestidor.
Tots els dormitoris gaudeixen d´abundant llum natural i d´ampli espai d
´emmagatzematge, en comptar amb armaris integrats fets a mida.

El mateix edifici disposa daparcament, amb la plaça corresponent inclosa en el preu.
A més, la finca compta amb conserge 24 hores.

No dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres per a més informació o sol·licitar
una visita.

lucasfox.cat/go/bcn33977

Terrassa, Servei de consergeria , Ascensor,
Parquet, Llum natural, Aparcament, Vistes,
Safareig, Renovat, Exterior, Cuina equipada,
Calefacció, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
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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