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DESCRIPCIÓ

Increïble pis tipus loft de luxe amb un estil industrial en
lloguer en un edifici en el qual conviuen habitatges i
oficines al barri del Poblenou, a menys de 10 minuts de la
platja.
Aquest pis tipus loft forma part de la segregació d'un gran espai industrial ubicat a la
planta alta d'un edifici d'oficines típic de la zona de Poblenou.
lucasfox.cat/go/bcnr30663

La distribució és molt funcional. L'espai de saló-menjador i cuina ocupa més de 70 m²
i disposa d'un gran dormitori exterior amb vestidor i bany privat.
L'altra estada es considera un estudi, ja que no té sortida exterior. No obstant, el fet
d'haver estat dissenyada amb grans parets de vidre i ferro fa que sigui un espai molt
agradable per ubicar un dormitori de convidats o un despatx. Una de les parets
paneladas amaga l'accés a la zona d'aigües i a el segon bany.
Es tracta d'un pis dissenyat amb tot luxe de detalls, amb mobiliari fet a mida i les
millors qualitats de l'mercat.
A l'trobar-se en un edifici de disseny industrial de 1976, compta amb quatre
muntacàrregues, tres ascensors, servei de consergeria i una pràctica zona de càrrega i
descàrrega. Cal destacar que no disposa de cèdula d'habitabilitat.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o per concertar una
visita.
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Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, Parquet, Sostres alts,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Interior,
Muntacàrregues, Renovat, Seguretat,
Vestidor
Període de lloguer mínim: 12 mesos.
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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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