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DESCRIPCIÓ

Espectacular habitatge completament reformat i situat a
l'avinguda de Pedralbes a Barcelona. Té tres dormitoris,
dos banys complets, un lavabo i una terrassa de 15 m².

Habitatge exclusiu d'alt nivell ubicat a Pedralbes, concretament a l'avinguda de
Pedralbes, una de les zones més exclusives de Barcelona.

Espectacular habitatge de 180 m² de superfície total, distribuïts en 144,58 m²
d'habitatge, 18 m² de terrassa, on es computa un 50 % més, 26,42 m² de zones
comunes i una plaça d'aparcament. La finca d´estil senyorial, com correspon a la
zona, disposa de zones comunitàries amb un jardí ampli i agradable amb piscina
comunitària.

L´habitatge compta amb tres dormitoris (un d´ells amb bany integrat). També inclou
un ampli saló amb vistes a la terrassa, una cuina totalment equipada al costat del
saló, una zona de safareig, armaris amb gran capacitat d'emmagatzematge, així com
un lavabo i dos banys (un en suite).

Els acabats són de màxima qualitat, amb un disseny acollidor, avantguardista i
funcional. A més, l´immoble està totalment equipat i llest per entrar a viure.

En la construcció i el disseny d'aquest habitatge s'han tingut en compte tots els
acabats i les qualitats perquè el disseny, la qualitat i la comoditat estiguin en
harmonia.

Els diferents detalls, com els paviments i els revestiments porcellànics de gran
format, que tenen efecte de microciment, el parquet flotant en format d'espiga, la
capa superior del qual és de fusta de roure, les instal·lacions basades en l'eficiència
energètica (calefacció per terra radiant i aire condicionat), l'alarma i les
telecomunicacions descriuen a la perfecció un projecte molt desenvolupat des del
punt de vista de l'interiorisme i la comoditat.

Es tracta d'un projecte dissenyat per gaudir d'un habitatge d'acord amb la ubicació i
l'estatus.

lucasfox.cat/go/bcn36612

Piscina, Servei de consergeria , Ascensor,
Llum natural, Aparcament, Seguretat,
Renovat, Muntacàrregues, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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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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	Espectacular habitatge completament reformat i situat a l'avinguda de Pedralbes a Barcelona. Té tres dormitoris, dos banys complets, un lavabo i una terrassa de 15 m².

