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DESCRIPCIÓ

Excel·lents apartaments en venda a l'exclusiu Eixample
de Barcelona, a prop de Plaça Catalunya i el prestigiós
Passeig de Gràcia.

Aquest projecte de renovació únic compta amb 3 estils d'interiorisme diferents
(minimalista, modernista i urbà).

Cada apartament ofereix diferents mesures i distribucions per a tots els gustos. Els
apartaments es poden adquirir sobre plànol, de manera que se’n pot personalitzar o
modificar l'interiorisme.

Els apartaments minimalistes compten amb un disseny innovador, creat per als que
creuen que el luxe de veritat es basa en la funcionalitat, i acabats exquisits, com ara
parquet al saló, terres hidràulics al menjador i armaris blancs als dormitoris.

Els apartaments modernistes compten amb un disseny exquisit amb totes les
comoditats del segle XXI, i amb detalls preciosos com terres de parquet de roure,
terres hidràulics, motllures a les parets i poms de llautó.

Els apartaments urbans compten amb un disseny elegant urbà que combina el luxe
d'un edifici distingit amb la comoditat del disseny d'última generació, i acabats
exquisits com terres de parquet de roure natural, terres hidràulics personalitzats i
poms d'acer i banús. Els armaris són del mateix color que les parets i cada detall
aporta una elegància cosmopolita única als espais interiors de l'apartament.

Una propietat única situada a una ubicació privilegiada al centre de Barcelona.

lucasfox.cat/go/casp-33b

Spa, Sostres alts, Parquet,
Terrassa comunitària
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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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