REF. BCN35147

550.000 € Pis - Venut/uda

Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris en venda a Eixample Dret, Barcelona
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Eixample Dret » 08037

2

1

70m²

3m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Terrassa

VENUT/UDA

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.cat

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Espectacular habitatge completament exterior amb dos
dormitoris i un bany, a la darrera planta d´una finca
clàssica de la Dreta de l´Eixample.
Espectacular habitatge completament exterior de dos dormitoris i un bany, a la
darrera planta d´una finca clàssica de la Dreta de l´Eixample.
Advertir primer que les fotografies de lanunci no es corresponen amb el pis en venda.
Són fotografies d'un projecte anterior del mateix propietari, que mostren la qualitat
amb què s'acabarà la reforma de la propietat actual.
L'edifici es troba en una clàssica cruïlla de carrers de l'Eixample, entre els carrers
Girona i Rosselló. La finca és de tall clàssic, amb entrada senyorial i ascensor.
El pis s'ubica a la darrera planta de l'edifici, per la qual cosa té el màxim de llum
natural possible. Com que està en una cruïlla de carrers, hi ha més amplitud respecte
als edifcis propers del que és habitual a l'Eixample.
El pis s'està acabant de reformar, com indiquem al principi. Destaca principalment
per la distribució; atès que és completament exterior, maximitza la llum natural i
minimitza la pèrdua de metres en espais no útils.
Té dues habitacions àmplies amb armaris encastats, una cuina independent
completament equipada i d'alta qualitat, i un bany complet força gran. El salómenjador està molt ben distribuït i és al costat de l'entrada de la vivenda, per la qual
cosa és ideal per rebre convidats.
Els acabats de la reforma combinaran perfectament l'arquitectura clàssica i el
disseny, els protagonistes dels quals seran el maó, les bigues, i les fusteries.
L'habitatge consta de molts detalls que la converteixen en una opció a la zona,
distribució completament exterior, qualitat de reforma i situació sota una terrassa
comunitària que es pot fer servir (tot i que no formi part de l'habitatge i no sigui
privativa).
No dubteu a visitar aquest pis tan espectacular amb Lucas Fox.
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Ascensor, Característiques d'època,
Llum natural, Parquet, Propietat d'època,
Sostres alts, A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma, Balcó,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Interior, Renovat,
Sistema domòtic
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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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