
VENUT/UDA

REF. BCN34001

2.350.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 30m² terrassa en venda a Turó
Park
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Turó Park »  08021

5
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5
Cambres de bany  

285m²
Plànol  

30m²
Terrassa
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DESCRIPCIÓ

Luxós habitatge a estrenar amb molta llum natural i una
assolellada terrassa en venda en una elegant finca de
1961 dissenyada per Francesc Mitjans al Turó Park,
Barcelona.

Aquest meravellós pis de 285 m² amb cinc dormitoris es troba en un edifici de l'any
1961 dissenyat per Francesc Mitjans, a tir de pedra del Turó Park i dels seus comerços
exclusius. L´entrada de la finca presenta una elegant escala suspesa i un pati amb
vegetació exuberant a la planta principal. La finca disposa de conserge i entrada de
servei. A més, una plaça daparcament en finca i traster sinclouen en el preu.

L'habitatge, que acaba de ser reformat per la interiorista Ingrid Matheu, gaudeix
d'abundant llum natural a causa de la seva privilegiada posició a la cinquena planta
de l'edifici i les estances destaquen per la seva amplitud.

A la zona de dia trobem un espaiós saló-menjador amb llar de foc i accés a una
terrassa d'agradables dimensions amb plantes, reg automàtic i vistes a ciutat; un
racó perfecte per col·locar una zona chill-out i poder gaudir del privilegiat clima de
Barcelona. La cuina de la marca Santos ha estat dissenyada amb molt de gust,
preservant el paviment original de Mitjans, i compta amb acabats i electrodomèstics
d'alta qualitat, inclosa una nevera per a vins. Adjunta a la cuina, hi ha una pràctica
zona de bugaderia, així com un dormitori de servei amb bany complet.

A la zona de nit, accedim per un ampli distribuïdor. Hi trobem quatre lluminosos
dormitoris amb banys privats amb dutxa. Aquests es beneficien d'una encertada i
elegant elecció de revestiment de gres porcellànic o paper de la casa Riviera Maison,
a més de sanitaris d'alta gamma, com Dorn Bracht i Duravit. Entre els quatre
dormitoris destaca el dormitori principal, que inclou una increïble zona de vestidor i
bany en un mateix espai, amb dutxa i també banyera.

L'habitatge compta amb paviment de roure massís, fusteries d'alumini lacat en negre
amb cambra d'aire i doble vidre i persianes amb mecanismes automàtics. L´habitatge
està equipat amb aire condicionat per conductes i calefacció per radiadors.

Per a més informació i concertar una visita, no dubteu a posar-vos en contacte amb
nosaltres.

lucasfox.cat/go/bcn34001

Terrassa, Servei de consergeria , Ascensor,
Sostres alts, Parquet,
Característiques d'època, Aparcament,
Vestidor, Traster, Safareig, Muntacàrregues,
Llar de foc, Exterior, Calefacció,
Armaris encastats, Alarma, Aire condicionat
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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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	Luxós habitatge a estrenar amb molta llum natural i una assolellada terrassa en venda en una elegant finca de 1961 dissenyada per Francesc Mitjans al Turó Park, Barcelona.

