
VENUT/UDA

REF. STC32300

819.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 46m² terrassa en venda
a Sant Cugat
Espanya »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08172

4
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

211m²
Plànol  

46m²
Terrassa

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.cat Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:santcugat@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Fantàstica casa adossada dissenyada amb molt bon gust
en venda a una de les zones més demandades de Sant
Cugat.

Magnífica casa adossada reformada amb un disseny elegant i modern, ubicada en
una de les zones més exclusives i més ben comunicades de Sant Cugat. Gaudeix d'una
orientació est-oest, per això rep abundant llum natural tot el dia.

Accedim a l'habitatge a través d'una fantàstica terrassa, amb zona chill-out, equipada
amb terres de tarima de fusta sense manteniment, mobiliari i jardineres a mida i
retroil·luminació led.

El saló-menjador és molt lluminós i compta amb accés a una fantàstica cuina que
destaca per la imponent llibreria de fusta massissa natural en roure amb il·luminació
led, amb una alçada de set metres i que comunica amb les plantes superiors, per la
qual cosa aporta una més amplitud a lespai. La cuina està totalment equipada amb
electrodomèstics d´alta gamma i una espectacular taula de fusta massissa que aporta
calidesa al´espai i és ideal per compartir esmorzars i menjars familiars.

A la primera planta hi ha dos dormitoris molt lluminosos que comparteixen una
cambra de bany amb dutxa i gran mirall amb aplicació Tolomeo d'Artemide. Al
passadís que comunica ambdós dormitori, es disposa un ampli armari lacat de Grigio
Nugola i bany amb dutxa d´obra.

A la planta superior, es disposa una preciosa suite amb armaris lacats en blanc i
sostre amb golfes amb bany complet.

Pujant una darrera planta, s'ofereix un fantàstic estudi amb paviment de vidre i
llibreria feta a mida i sortida a un meravellós solàrium amb grans portes corredisses
que donen continuïtat a l'estudi. A més d'una cambra destinada a safareig.

La planta semisoterrani s'ha reformat i actualment hi trobem l'aparcament amb espai
per a dos cotxes i dos dormitoris amb dues cambres de banys.

La casa disposa de descalcificador, calefacció de gas, aire condicionat i plaques
fotovoltaiques.

lucasfox.cat/go/stc32300

Terrassa, Piscina, Jardí, Parquet,
Llum natural, Terrassa comunitària,
Aparcament, Zona chill-out,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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Es troba en una comunitat amb pocs veïns que posa a la vostra disposició zones
comunitàries enjardinades amb piscina.

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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	Fantàstica casa adossada dissenyada amb molt bon gust en venda a una de les zones més demandades de Sant Cugat.

