
REF. BCN33985

4.950.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 26m² terrassa en venda a Turó
Park
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Turó Park »  08017

5
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

426m²
Plànol  

26m²
Terrassa
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DESCRIPCIÓ

Excel·lent i luxós pis reformat el 2019 amb molt bona
distribució, amplis espais exteriors, terrassa de 26 m² a
nivell de saló, 5 dormitoris amb banys privats, 4 places d
´aparcament i traster en finca en venda a Turó Park.

Lucas Fox presenta aquest pis de 426 m² amb terrassa de 26 m², situat en un edifici d
´obra vista amb terrasses del 1968, amb un ampli vestíbul amb servei de porteria i
seguretat les 24 hores, així com entrada independent per al servei. Disposa de dos
ascensors i un tercer per al servei. Se situa a l'elegant i exclusiu barri de Turó Park,
molt ben comunicat, molt proper a les escoles internacionals i amb tots els serveis a
l'abast.

Accedim a l'habitatge per un ampli vestíbul que dóna pas al saló amb xemeneia, a
l'estudi amb armari ia la neteja de cortesia amb rentamans de coure, al costat. El
primer saló està elevat dos esglaons i s'obre a l'ampli i elegant saló principal que rep
abundant llum natural, gràcies a les grans vidrieres de terra a sostre que donen
sortida a la terrassa de 26 m² orientada a sud-est. A la dreta, es disposa un altre saló
amb sofàs amb preinstal·lació de sala de cinema, ideal per veure pel·lícules en família
en un ambient molt acollidor. A l'esquerra del saló principal, trobem l'elegant
menjador formal amb la seva àmplia taula central que destaca per les parets
decorades amb tons blaus i per la lluminària central daurada. A continuació, es
disposa la moderna cuina amb finestres exteriors, illa central i sostres originals amb
volta catalana i bigues metàl·liques. La cuina inclou mobiliari de disseny italià Elmar i
electrodomèstics de gamma alta de la marca Wolf. Així, ofereix dos taulells de cocció,
un a gas amb dos fogons i un altre d'inducció amb quatre, dos forns i un escalfa plats,
rentaplats panellat Asko, nevera Sub Zero, vinoteca i el congelador. Aquesta cuina
espectacular es completa amb una taula d'office. Més endavant, s'ofereix una zona
annexa de bugaderia amb rentadora i assecadora d'Asko, així com una assecadora
especial per a camises. Disposa a més d'una galeria per estendre i un dormitori de
servei amb bany complet amb dutxa. En paral·lel al rebedor d'accés principal, s'ubica
l'entrada de servei.

lucasfox.cat/go/bcn33985

Terrassa, Servei de consergeria ,
Garatge privat, Ascensor, Sostres alts,
Parquet, Llum natural,
Característiques d'època, Aparcament,
Zona chill-out, Traster, Seguretat, Safareig,
S'accepten mascotes , Renovat,
Muntacàrregues, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Cinema domèstic, Calefacció,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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L'habitatge presenta clarament diferenciada la zona de dia i la zona de nit. Aquesta
última es compon d'una màster suite amb un dormitori exquisit amb àmplia zona
d'armaris, dos banys complets: per a ella un elegant bany amb dutxa i banyera de
disseny, inodor i bidet; i per a ell un bany amb dutxa, inodor i bidet. A continuació, es
presenta un distribuïdor amb armaris que dóna pas a dos dormitoris dobles amb
armaris de paret, tots dos orientats a nord-est, un amb bany complet amb dutxa i un
altre amb banyera. Completa la zona de nit una altra suite doble a nord-est amb bany
complet amb dutxa.

L´habitatge es complementa amb quatre places d´aparcament grans en finca i un
traster.

El pis es va reformar el 2019 amb materials d'alta qualitat i destaca pels seus acabats
espectaculars i la seva llum natural. Disposa de terres de parquet de roure massís
natural d'espiga a tot el pis, portes de fusta lacades en blanc, persianes i tendals
motoritzats, aire condicionat Mitsubishi amb bomba de calor per conductes regulable
per estades i calefacció per radiadors centralitzada. A més, inclou interruptors
vintage de color coure amb control d'intensitat lumínica tipus dimmer. Disposa
d'acumulador i de descalcificadora pròpia, a banda del descalcificador general de
l'edifici.

Una excel·lent oportunitat per a famílies que desitgen un pis lluminós, funcional i
confortable, molt ben ubicat amb excel·lents vistes. Poseu-vos en contacte amb
nosaltres per obtenir més informació o 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.
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