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DESCRIPCIÓ

Pis minimalista de 4 dormitoris amb un disseny interior
modern, aparcament opcional i piscina comunitària, en
venda en una segona planta a Les Corts, Barcelona.
Aquesta promoció d'obra nova se situa al barri de Les Corts, a Barcelona, un lloc ideal
on podrà gaudir d'una gran oferta gastronòmica, comercial i d'oci.
Aquest pis està a la segona planta i consta d'un saló-menjador, una cuina, 2
dormitoris i un bany complet. Es tracta d'un habitatge minimalista amb acabats d'alta
qualitat i molta llum natural gràcies a les seves finestres de sòl a sostre.
Està decorada amb una paleta de colors neutres, als quals se sumen els acabats
moderns, creant així un habitatge elegant i moderna. La cuina està equipada amb
electrodomèstics Bosch i té molt d'espai d'emmagatzematge i per preparar els àpats.
Els habitatges d'aquesta promoció s'han estudiat fins al més mínim detall, amb una
distribució intuïtiva i calefacció i aire condicionat per garantir que siguin acollidores
al llarg de tot l'any. A més, els residents tindran accés a una fantàstica piscina
comunitària.
També hi ha places d'aparcament disponibles en el mateix edifici per un preu
addicional.
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Piscina, Ascensor, Llum natural,
Aparcament, Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Alarma, Calefacció,
Exterior, Finestres de doble vidre , Interior,
Obra nova, Renovat
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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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