
REF. STC37887

2.000.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 4 dormitoris en venda a Sant Cugat, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08172

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

191m²
Plànol  

246m²
Dimensions del terreny

+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

Casa de poble catalogada totalment reformada en venda
a Sant Cugat.

En un dels punts més cèntrics de Sant Cugat, a pocs metres de l'antiga seu de
l'Ajuntament, hi ha aquesta fantàstica i singular casa de cuidada arquitectura, amb la
façana protegida i construïda l'any 1900, totalment reformada al seu interior.

La casa es divideix en dos habitatges, amb accessos independents per dos carrers i
comunicats entre si, mitjançant un agradable pati que es converteix en el centre i
nexe de totes les estances de la casa.

Cadascun dels habitatges consta de dues plantes connectades verticalment per
escales circulars que transcorren a través de patis que omplen de llum tots els punts
de l'habitatge.

La primera de les vivendes, amb façana al carrer Viñolas, té una superfície de 133 m².
A la planta baixa, trobem el saló amb sostres amb voltes que mantenen el caràcter de
l'habitatge original. Est connecta amb l'àmplia cuina, amb accés al pati de 26 m². Al
costat del rebedor, un lavabo de cortesia completa la distribució. A la planta
superior, s'ofereixen dos dormitoris dobles amb sostres sota teulada a gran alçada i
enormes finestrals, cadascun amb el seu bany complet i zona de vestidor.

El segon habitatge, amb façana al carrer Sol, té una superfície de 88 m². A la planta
baixa consta d'aparcament amb entrada pel carrer Sol, àrea de neteja i un ampli
menjador amb sostres amb voltes i accés al pati central, així com al pati d'escala. A la
planta superior, hi trobem un altre ampli dormitori doble amb bany complet i zona de
vestidor, així com un estudi amb amplis finestrals.

Tots els espais de la planta baixa es comuniquen pels celoberts que creen espais
diàfans, amplis i lluminosos.

Els acabats de la planta baixa tenen paviment porcellànic, fusteries d'alumini amb
doble vidre i trencament de pont tèrmic. A la primera planta, trobarem acabats de
parquet de roure natural, així com un joc de fusteries de fusta especialment
dissenyades per a la casa.

lucasfox.cat/go/stc37887

Garatge privat, Sostres alts, Llum natural,
Aparcament, Vestidor,
S'accepten mascotes , Renovat,
Plafons solars, Llar de foc, Cuina equipada,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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La combinació de sostres inclinats i voltats crea un ambient únic i especial a totes les
estances de la casa. Les escales estan realitzades amb xapa microperforada que
potencia encara més el pas de la llum a través dels patis, revestits amb peça
ceràmica a parets i terres. Les façanes respecten larquitectura i el caràcter propi de
la tipologia de la zona.

La climatització de l'habitatge serà mitjançant un sistema d'aerotèrmia, amb
calefacció per terra radiant i la refrigeració amb fancoils independents.

Atenció: les fotografies publicades no pertanyen a la finca.
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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.

REF. STC37887

2.000.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 4 dormitoris en venda a Sant Cugat, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08172

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

191m²
Plànol  

246m²
Dimensions del terreny

+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

	Casa de poble catalogada totalment reformada en venda a Sant Cugat.

