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REF. BCN36817

1.610.000 € Pis - Venut/uda
Pis d'obra nova de 3 dormitoris en venda a Eixample Dret, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Eixample Dret »  08010

3
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3
Cambres de bany  

168m²
Plànol  

4m²
Terrassa
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DESCRIPCIÓ

Pis de 3 dormitoris amb balcó i galeria en venda a una
finca modernista rehabilitada amb zones comunitàries al
Quadrat d'Or de Barcelona.

Lucas Fox es complau a presentar Casa Oller, una increïble finca modernista
rehabilitada al cor de l'Eixample de Barcelona, a la Gran Via de les Corts Catalans, a
tocar del passeig de Gràcia ia prop d'altres llocs d'interès de la Ciutat Comtal, com la
Sagrada Família o la Casa Batlló.

La finca, obra de l´arquitecte Pau Salvat i Espasa, es va construir a finals del segle XIX,
amb totes les característiques del modernisme català. Avui dia, es presenta renovada
i amb tots els elements conservats, com ara motius de forja, vidrieres, fusta tallada,
esgrafiat i ceràmiques, entre d'altres. D'aquesta manera, en entrar, s'ofereix un
vestíbul increïble, un pati central, una escala i un ascensor que reflecteixen el valor
arquitectònic i històric de l'edifici. Alhora, gaudeix de totes les comoditats del segle
XXI més exclusives, com ara spa, sauna, gimnàs i una piscina exterior amb solàrium.

Aquest pis se situa a la segona planta. En entrar, ens trobem amb un vestíbul que ens
porta al saló-menjador amb sortida al balcó ia la cuina oberta. A l'esquerra del
vestíbul, hi ha un passadís que inclou el safareig i un bany. Al fons del passadís,
s'ubica la zona de nit, composta de tres dormitoris dobles, dos amb bany privat, més
un tercer bany independent. Les dues suites del fons ofereixen sortida a una galeria
impressionant amb vista sobre un pati interior. A més, el dormitori principal té un
vestidor a mida.

L'habitatge s'ha renovat amb tota mena de detalls. D'una banda, s'han recuperat els
terres de mosaic hidràulic originals, els vitralls de la galeria i tribuna, les fusteries i
les motllures dels sostres. Alhora, gaudeix d´un disseny que combina a la perfecció
els elements tradicionals amb tocs moderns, com els espais oberts, els tons crema i
mobiliari modern. Finalment, gaudeix d'abundant llum natural, gràcies a la seva
doble orientació amb ventilació creuada, amb balcons amb grans finestrals a banda i
galeria, a l'altra banda.

Pel que fa a les seves característiques, presenta les millors qualitats, com els terres
hidràulics restaurats, els terres de parquet flotant, calefacció per radiadors,
climatització per conductes i sistema d'aerotèrmia per a la climatització i la
producció d'aigua calenta sanitària. Els banys i les cuines es presenten reformats i
totalment equipats.

lucasfox.cat/go/bcn36817

Piscina, Spa, Servei de consergeria , Gimnàs,
Ascensor, Paviments hidràulics,
Llum natural, Característiques d'època,
Terrassa comunitària, Traster, Renovat,
Finestres de doble vidre , Calefacció, Balcó,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
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S´ofereix opció a un traster per un cost addicional.

Poseu-vos en contacte per a més informació.

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.

REF. BCN36817

1.610.000 € Pis - Venut/uda
Pis d'obra nova de 3 dormitoris en venda a Eixample Dret, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Eixample Dret »  08010

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

168m²
Plànol  

4m²
Terrassa

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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

	Pis de 3 dormitoris amb balcó i galeria en venda a una finca modernista rehabilitada amb zones comunitàries al Quadrat d'Or de Barcelona.

