
VENUT/UDA

REF. BCN35375

480.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris en venda a Sant Gervasi - Galvany
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Sant Gervasi - Galvany »  08021

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

85m²
Plànol

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Pis totalment reformat amb dues habitacions, un estudi,
dos banys, cuina americana i petit balcó.

Lucas Fox presenta aquest espectacular pis reformat a estrenar, amb qualitat de
primer ordre i tot luxe de detalls, llest per entrar-hi a viure.

L´habitatge és exterior i té una superfície de 85 m² construïts molt ben aprofitats.

És a la tercera planta real d'una finca i compta amb un dormitori doble, una habitació
individual, un estudi i dos banys totalment equipats. Consta també d´un saló ampli
amb balcó i vistes al´exterior. La cuina oberta al saló està totalment equipada amb
electrodomèstics.

La calefacció és individual per gas i els radiadors són tots nous. L´habitatge té
preinstal·lació d´aire condicionat i finestres de CLIMALIT dobles, que mantenen una
temperatura òptima durant tot l´any.

Tota la vivenda té terres de tarima, parets llises i portes blanques de fusta noves.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per concertar una visita.

lucasfox.cat/go/bcn35375

Ascensor, Parquet, Llum natural, Renovat,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó, 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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	Pis totalment reformat amb dues habitacions, un estudi, dos banys, cuina americana i petit balcó.

