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DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a El Clot,
Barcelona

Escoles Apartments, una exclusiva promoció d'obra nova, li ofereix 27 meravelloses
habitatges al costat de parc de Clot, un lloc ideal per gaudir d'un dels barris
tradicionals de Barcelona, perfecte per a una família i amb tots els serveis.

Aquest edifici, que destaca per la qualitat dels seus materials i acabats, ha estat
dissenyat per Carles Ferrater i Borja Ferrater, reconeguts arquitectes de OAB, i per
Alberto Peñín, de Peñín Arquitectes. A més, la finca compta amb places d'aparcament
i trasters disponibles per assegurar la seva comoditat.

Escoles Apartments ofereix una variada tipologia de pisos perquè pugui trobar el
perfecte per a vostè. Cal destacar que s'ha garantit la confortabilitat i lluminositat de
les seves estades en tots ells, amb orientació a façana, a carrer oa un agradable pati
enjardinat d'illa. Així mateix, els habitatges gaudeixen d'agradables vistes a parc de
Clot, i gaudeixen d'una distribució molt pràctica que aprofita a el màxim l'espai. La
majoria de pisos disposen de sortida a un balcó o espai exterior, que proporciona
llum natural i augmenta la sensació d'amplitud de les estances, creant una atmosfera
d'allò més agradable.

Els habitatges estan perfectament equipades per portar un estil de vida confortable i
actual. Entre els seus acabats, trobem electrodomèstics d'alta qualitat de marques
com Siemens o Frecan, i aixetes marca Rovira o Roca. Els terres són de parquet
natural a l'interior, i de gres porcelànic en cuina, bany i terrassa, i les finestres
compten amb doble vidre tipus Climalit per afavorir el confort tèrmic i potenciar
l'eficiència energètica. El sistema de climatització per aerotèrmia és per conductes.

No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per trobar el seu habitatge ideal.

aspectes destacats

Ubicació excel·lent en un barri molt ben comunicat i amb tots els serveis
Acabats i materials d'alta qualitat
Espais amplis i lluminosos
Balcó / Espai exterior
Vistes a el parc de Clot
Marques de qualitat com Siemens, Frecan, Rovira o Roca
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Aparcament i traster al mateix edifici

UNITATS A AQUESTA PROMOCIÓ

Tipus Estat Planta Distribució Dimensions Rendiment

Pis Venut/uda Planta 0 1 Dormitoris 1 Cambres de bany 71m², Terrassa 20m²

Pis Venut/uda Planta 1 3 Dormitoris 2 Cambres de bany 103m², Terrassa 34m² 4.09%

Pis Venut/uda Planta 2 2 Dormitoris 1 Cambres de bany 80m², Terrassa 30m² 4.93%

Pis Venut/uda Planta 2 2 Dormitoris 1 Cambres de bany 63m², Terrassa 29m² 4.64%

Pis Venut/uda Planta 2 2 Dormitoris 2 Cambres de bany 85m², Terrassa 5m² 4.35%

Pis Venut/uda Planta 2 3 Dormitoris 3 Cambres de bany 75m², Terrassa 11m² 4.64%

Pis Venut/uda Planta 2 3 Dormitoris 2 Cambres de bany 80m², Terrassa 38m² 4.80%

Pis Venut/uda Planta 2 3 Dormitoris 2 Cambres de bany 104m², Terrassa 25m² 4.11%

Pis Venut/uda Planta 3 2 Dormitoris 1 Cambres de bany 80m², Terrassa 21m² 4.63%

Pis Venut/uda Planta 3 2 Dormitoris 1 Cambres de bany 65m², Terrassa 38m² 4.63%

Pis Venut/uda Planta 4 2 Dormitoris 1 Cambres de bany 65m², Terrassa 20m² 5.16%

Pis Venut/uda Planta 4 2 Dormitoris 1 Cambres de bany 73m², Terrassa 27m² 4.44%

Pis Venut/uda Planta 4 4 Dormitoris 2 Cambres de bany 112m², Terrassa 3m² 4.26%
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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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