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€495,000 Pis - En venda
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Espanya » València » València ciutat » La Seu » 46003
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DESCRIPCIÓ

Habitatge reformada amb acabats d&#39;alta qualitat, en
un edifici rehabilitat íntegrament el 2004 i amb plaça
d&#39;aparcament a la mateixa finca.
Edifici rehabilitat per complet en el qual es manté l'encant original dels edificis de
1900. Gràcies a aquest treball de reforma integral vam gaudir de les comoditats i
estàndards de qualitat actuals.
La reforma que es va fer a l'interior de l'habitatge va donar com a resultat un exclusiu
immoble amb primeríssimes qualitats.
Els sòls de marbre excel·lent, el disseny italià a la cuina, els mobles a mida, l'acurada
il·luminació i la bonica fusteria són alguns dels aspectes més destacables i que
expressen amb claredat la cura que s'ha dedicat a aquest habitatge.
L'intel·ligent joc d'espais condueix a la sala-menjador amb sortida a dos bonics
balcons. Per descomptat, no falta el rebedor, un pràctic lavabo i útils solucions
d'emmagatzematge. El mateix recorregut per l'habitatge ens porta a una cuina d'alta
gamma amb panelats integrats, on s'ha habilitat tot l'espai possible i s'ha
proporcionat una zona d'esmorzar. A més, comptem amb una pràctica galeria.
Seguint el distribuïdor, trobem un bufó dormitori. I, finalment, es presenta el
dormitori principal, on un imponent vestidor dóna pas a la zona de dormir i a el bany
de disseny cuidat, amb banyera i dutxa.
Originalment la propietat comptava amb tres dormitoris pel que si fa falta podria
recuperar 01:00 fàcilment.
Per descomptat, tot l'habitatge està perfectament condicionada amb conductes i
aïllada per la fusteria metàl·lica.
A més, comptem amb una còmoda plaça de garatge amb accés directe des de
l'ascensor en una zona on disposar d'estacionament propi és tot un luxe.
Si es desitja es pot desglossar el garatge de l'habitatge.
Una excel·lent oportunitat per gaudir d'un immoble amb molts asepectos que el fan
únic.
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Garatge privat, Ascensor, Terres de marbre,
Aparcament, A prop del transport públic ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Interior, Renovat,
Vestidor
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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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