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DESCRIPCIÓ

Dúplex de luxe recentment renovat en venda al cobejat
barri de Pedralbes, Barcelona, a prop de Avinguda
Pearson. Amb 2 places d&#39;aparcament.
Aquest fabulós dúplex situat a Pedralbes s'ha renovat completament a l'octubre de
2017 amb materials de la millor qualitat. Es presenta nou a estrenar, en un edifici de 4
plantes amb 2 propietats i 2 plantes subterrànies per a places d'aparcament i
trasters.
Aquest establiment elegant i de luxe ofereix un espaiós saló-menjador envidriat que
dóna a un jardí assolellat de 102 m² que, al seu torn, dóna a la zona comunitària ia la
piscina. El saló comunica amb una cuina fantàstica completament equipada amb
electrodomèstics Gaggenau.
La zona de nit a la planta baixa inclou 2 dormitoris dobles, un principal amb bany
privat i vestidor i l'altre amb una cambra de bany privat, tots dos amb accés a un
bonic jardí.
A la planta baixa hi ha una immensa sala polivalent que pot usar-se com a sala de
televisió, sala de jocs o habitació de convidats i un altre dormitori amb bany privat.
La propietat també té un safareig pràctic.
El dúplex inclou 2 places d'aparcament àmplies, un traster i l'edifici ofereix un servei
de consergeria.
La seva ubicació és insuperable, amb les millors casa, restaurants, col·legis
internacionals i clubs com el Reial Club de Tennis de Barcelona i el Club de Polo. La
zona ofereix fàcil accés al centre de la ciutat i l'aeroport amb autobús, tren i metro.
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Jardí, Piscina, Ascensor, Llum natural,
Parquet, Aparcament, Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma, Calefacció,
Cuina equipada, Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre , Muntacàrregues,
Renovat, S'accepten mascotes , Safareig,
Sala de jocs, Seguretat, Sistema domòtic,
Traster, Vestidor
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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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