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REF. BORN-EXCLUSIVE-LOFTS

New development - Venut
Born Exclusive Lofts
Més informació sobre aquesta promoció d'obra nova de 4 lofts de luxe al Born, Barcelona
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Promoció d'obra nova amb 4 lofts espectaculars en venda
al Born, Barcelona.

Promoció d'obra nova única al cor del Born, amb 4 lofts preciosos. Aquestes
propietats d'avantguarda ofereixen un disseny exquisit amb un toc diferent a
l'encantador casc antic de Barcelona. Combinen el disseny minimalista danès amb
l'estil de Nova York, amb la qual cosa la promoció ofereix unes propietats úniques
per als que busquen un habitatge extraordinari al centre de Barcelona. Els
apartaments s'han construït amb materials de la més alta qualitat per assegurar que
el producte final sigui excepcional. Són moderns, però tenen tocs antics per crear un
ambient càlid i acollidor.

Tots els lofts tenen una terrassa, perfecta per gaudir de les nits d'estiu amb els amics,
i totes les propietats tenen una plaça d'aparcament per a una moto. L'edifici s'ha
renovat completament, i compta amb un ascensor amb accés a cada apartament per
assegurar la màxima comoditat.

2 dels lofts tenen piscina a la zona de terrassa, mentre que els altres 2 apartaments
tindran l'opció d'instal·lar-hi un jacuzzi exterior, tot un luxe al cor de la ciutat. A més
a més, hi ha un jardí vertical que dóna la impressió d'estar a prop de la natura: un
autèntic oasi al centre de Barcelona.

Aquesta promoció d'obra nova és perfecta per als que busquin un habitatge ideal i
extraordinari, amb un disseny exquisit.

lucasfox.cat/go/born-exclusive-lofts

Terrassa, Ascensor, Llum natural,
Terrassa comunitària, Zona chill-out,
Traster, Sistema domòtic, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Calefacció,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
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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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