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1.880.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a Sant Just
Espanya » Barcelona » Sant Just Desvern » 08960
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DESCRIPCIÓ

Casa independent en venda a Sant Just Desvern
Preciosa casa situada a una zona privilegiada de Sant Just Desvern. Lhabitatge
compta amb una superfície de 618 m², construïts sobre una parcel·la de 677 m².
A la planta principal trobem un gran rebedor que ens condueix a una magnífica cuina
de 25 m², totalment equipada, amb zona de bugaderia i accés a una sala d´estar
separada per un gran finestral. Des del rebedor o la sala d'estar, accedim al gran
saló-menjador de 50 m², amb sostres alts i grans finestrals amb vistes al jardí, la
piscina i la terrassa. En aquesta mateixa planta disposem d´un dormitori doble o
despatx i un bany complet.
A la segona planta ens trobem amb quatre dormitoris i tres banys, entre ells el
dormitori principal amb zona de vestidor i bany privat i un dels dormitoris amb opció
a integrar un bany privat.
La tercera planta és totalment diàfana i golfes amb magnífiques vistes.

lucasfox.cat/go/sjd35491
Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Garatge privat, Llum natural,
Aparcament,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma, Balcó, Barbacoa,
Cuina equipada, Exterior, Renovat,
Zona chill-out

Finalment, a la planta a peu de carrer, hi trobem un dormitori doble amb bany privat,
que es pot destinar a dormitori de convidats o de servei, diverses sales que allotgen
les instal·lacions de caldera, piscina, rebost, i altres. Finalment, s'ofereix un garatge
amb capacitat per a sis o vuit cotxes i traster.
Els acabats són de primeríssima qualitat, amb façana d'obra vista, paviments
exteriors de pedra natural, terres de tarima massissa de sucupira, calefacció de gas,
aire condicionat, tancaments d'alumini amb doble vidre Climalit, persianes
motoritzades, armaris de paret ia tenir en compte que l'estructura està preparada
per instal·lar un ascensor al buit de l'escala.
La casa està orientada al sud, per tant és molt lluminosa i assolellada, sobretot la
part del jardí i la piscina.
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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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