
VENUT/UDA

REF. BCN35697

976.000 € Àtic - Venut/uda
Àtic en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 21m² terrassa en venda a Gràcia
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Gràcia »  08025

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

149m²
Plànol  

21m²
Terrassa
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DESCRIPCIÓ

Exclusiu àtic dúplex de 4 dormitoris amb terrassa de 21
m² en venda en una promoció a la cobejada zona de
Gràcia, Barcelona.

Lucas Fox presenta Pau Alsina, una excel·lent promoció que consta de cinc vivendes
en un edifici íntegrament rehabilitat, tant per dins com per fora, al barri de Gràcia,
una zona molt cobejada de Barcelona, a tocar del passeig de Sant Joan.

Aquest habitatge presenta un disseny contemporani amb línies rectes i depurades i
amb estances de planta oberta, com ara la zona de dia amb el saló-menjador i la
cuina americana. Així mateix, s'ha prestat una gran atenció a la il·luminació ia la
ventilació de les estances.

Aquest àtic dúplex de 149 m² presenta una distribució molt còmoda i funcional, amb
zones de dia i de nit clarament diferenciades. A la planta baixa, en entrar, ens trobem
amb un rebedor. A mà esquerra, es disposa l´ampli saló ia continuació la cuina amb la
seva zona de menjador. A la dreta del rebedor, es presenten un bany, un dormitori
individual i el magnífic dormitori principal amb bany privat.

A la planta superior, es disposa una estupenda zona d'estar amb sortida a una
enorme terrassa de 21 m², que li pot fer servir: menjador exterior, zones chill-out o
zona de jocs, entre d'altres. A més, aquesta planta compta amb dos dormitoris dobles
i un bany, perfectes per a convidats.

Lhabitatge compta amb un traster.

Pel que fa a les instal·lacions, totes són noves i s'han inclòs acabats i equipaments al
nivell més alt. Podem destacar els terres de parquet, els excel·lents equipaments de
banys i cuina i la il·luminació led. Per a més confort i un estalvi energètic inclou un
sistema d'aerotèrmia per a la producció d'aigua calenta sanitària i per al sistema de
climatització fred/calor per conductes.

Poseu-vos en contacte per a més informació.

lucasfox.cat/go/bcn35697

Terrassa, Ascensor, Parquet, Llum natural,
Vestidor, Traster, Renovat,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Armaris encastats,
Aire condicionat,
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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