
RESERVADO

REF. BCNR39229

6.000 € al mes Pis - De lloguer - Reservado
Pis en excel·lents condicions de 6 dormitoris amb 35m² terrassa en lloguer a Tres
Torres
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Tres Torres »  08017

6
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

260m²
Plànol  

35m²
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


DESCRIPCIÓ

De lloguer pis de luxe a estrenar a Tres Torres, amb sis
dormitoris, quatre banys, terrassa de 35 m², piscina, jardí
comunitari, una plaça de garatge i dos trasters.

Meravellós pis de 260  totalment exterior i amb terrassa de 35  situat en una
comunitat amb seguretat i accés restringit. L'edifici, de només tres veïns, disposa de
jardí, piscina comunitària i garatge per a convidats.

El pis de lloguer està reformat, sense moblar i inclou una plaça de garatge i dos
trasters.

En accedir a la vivenda, hi trobem un diàfan rebedor a la dreta de la zona de dia. A
més, tenim un ampli saló menjador de 71  amb llar de foc, envoltat de tres grans
finestrals amb accés a una terrassa de 35  en forma de L que ofereixen unes vistes
precioses al tranquil jardí ia la piscina. Alhora, aquest comunica amb el menjador.
D'altra banda, tota aquesta zona diàfana, àmplia i assolellada, disposa de portes
corredisses que separen les zones. Trobem sistema d'aire condicionat per splits a
cada estança. Per a més estalvi energètic, la calefacció és per radiadors de gas i el
parquet és de to clar. Des del menjador o saló podem accedir a la cuina, la qual està
equipada amb mobles blancs de gran capacitat, electrodomèstics, una illa central
amb zona de cocció, rentavaixelles panellat i l'entrada de servei per rebre els
proveïdors. A continuació, trobem una zona office amb vistes, un petit i pràctica
rebost, una zona d'aigües molt lluminosa gràcies a les finestres i pavès i terra tipus
microciment. Posteriorment, accedim a una estança amb sis portes d'armaris ideal
per guardar la roba blanca, com a zona de planxa o com a zona d'estudi. Comunica
amb una habitació doble amb bany privat amb dutxa que en principi seria l'estada
del servei, on s'accedeix des de la cuina o el rebedor.

De nou a l'entrada, ens dirigim a la zona de nit, que consta de cinc habitacions dobles
exteriors, tres de les quals amb armaris de paret. En primer lloc, tenim la suite
matrimonial, amb vestidor i un bany en suite amb lavabo de dos pits i dutxa. A
l'esquerra del passadís hi ha dos banys complets amb lavabo d'un si i dutxa. Després,
veiem quatre dormitoris dobles amb vistes al jardí, dos dels quals amb armaris de
paret.

lucasfox.cat/go/bcnr39229

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Servei de consergeria , Garatge privat,
Ascensor, Sostres alts, Parquet,
Llum natural, Aparcament, Vistes, Vestidor,
Traster, Seguretat, Safareig,
S'accepten mascotes , Renovat,
Parc infantil, Llar de foc, Interior, Exterior,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Armaris encastats,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

Període de lloguer mínim: 12 mesos.
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A la part davantera de l'edifici trobem una plaça de garatge gran i un traster. A la part
posterior, hi ha un garatge descobert per a convidats. D'altra banda, a la planta baixa
de l'edifici hi ha un segon traster. Accedim a la zona enjardinada ia la piscina de dues
maneres diferents, de les quals només aquest edifici de tres apartaments en pot
gaudir.

Per la seva banda, la zona comunitària disposa de servei de consergeria de dilluns a
divendres.
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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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