REF. STC26852

468.600 € Pis - En venda

Pis d'obra nova de 3 dormitoris en venda a Sant Cugat, Barcelona
Espanya » Barcelona » Sant Cugat » 08172

3

2

92m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 930 022 023

santcugat@lucasfox.com

lucasfox.cat

Plaça Doctor Galtés, nº6, local 3, Sant Cugat del Vallés, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Fantàstic pis de luxe d&#39;obra nova en venda amb
acabats d&#39;alta qualitat, una plaça d&#39;aparcament
i 2 piscines comunitàries.
El projecte compta amb equipaments i acabats de la millor qualitat, amb tancaments
d'alumini en finestres i portes balconeres, vidre laminat amb cambra d'aire tipus
Climatit per a una major eficiència energètica, persianes automàtiques i ascensor.
Els habitatges es distribueixen de la següent manera: rebedor-circulació de 3,68 m²,
saló-menjador de 28,73 m², cuina de 8,39 m², dormitori en suite de 14,44 m² amb
vestidor i bany amb dutxa de 3 , 98 m², altres 2 dormitoris de 8,22 m² i 8.62 m², i un
altre bany de 3,52 m².
També disposa d'armaris encastats a tots els dormitoris, portes interiors lacades i
massisses i terres de parquet laminat AC4.

lucasfox.cat/go/stc26852
Piscina, Garatge privat, Aparcament,
Edifici modernista,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Calefacció,
Cuina equipada, Obra nova, Plafons solars

Aquests acabats fan que aquesta magnífica habitatge sigui única en la seva classe:
sens dubte, un habitatge de disseny amb possibilitat de personalitzar-se a gust de
l'comprador i amb una plaça de garatge a la mateixa finca.
Cal destacar les dues piscines i jardí al solàrium de la finca.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.
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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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