REF. BCNR22522

€3,500 al mes Pis - De lloguer

Pis en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 30m² terrassa en lloguer a Tres
Torres
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Tres Torres » 08017
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DESCRIPCIÓ

Aquesta exquisida habitatge s&#39;ha renovat
íntegrament en 2019 amb els millors materials, com
terres de parquet de roure natural raspallat o terrassa de
teca.
Aquest magnífic pis de 220 m² amb terrassa de 30 m² destaca per l'amplitud dels
seus espais i per la seva distribució en U, que permet que tots els dormitoris (quatre
per a la família i un per al servei) siguin exteriors.
L'ampli saló-menjador de 60 m², presidit per una llar de foc, disposa de grans
finestrals amb sortida a una terrassa de 30 m². La zona de dia compta amb una
distribució en forma d'U i ofereix una cuina amb illa central i zona office, un safareig i
un dormitori de servei amb bany privat. Aquesta zona de servei i cuina té accés
directe per la porta de servei i connecta amb la zona de nit a través de la sala.
Tornant a l'rebedor, trobem un dormitori doble i dos amplis dormitoris individuals,
tots amb armaris encastats. Els tres comparteixen un bany amb lavabo de dues
piques i dutxa. Finalment, el dormitori matrimonial disposa d'un balcó privat,
vestidor i bany privat amb dutxa, banyera i lavabo amb doble si.
Compta amb calefacció per gas, amb radiadors a totes les estances i regulador de
temperatura, a més d'aire condicionat al saló i en la suite.
La finca a quatre vents disposa d'una zona enjardinada, consergeria, sala de gimnàs
amb vestidor i sala de jocs per a cartes i billar, així com per a festes infantils. Disposa
de tres places d'aparcament incloses en el preu, a més d'un traster.
Tot el pis gaudeix de molta llum natural ja que totes les estances donen a l'exterior.
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Jardí, Terrassa, Garatge privat, Gimnàs,
Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, Parquet, Aparcament,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Entrada de servei, Exterior,
Interior, Llar de foc, Muntacàrregues,
Parc infantil, Renovat, Safareig,
Sala de jocs, Seguretat, Traster,
Zona chill-out
Període de lloguer mínim: 12 mesos.
Ja està disponible!
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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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