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DESCRIPCIÓ

Pis en excel · lents condicions, recentment renovat, en
venda en una localització cèntrica i amb un disseny i
acabats únics.
Aquest fantàstic pis a estrenar es presenta renovat per un arquitecte de gran renom
de la Comunitat Valenciana. Així, s'han cuidat a l'màxim tots els detalls de la
renovació, com acabats, espais i qualitats.
Ens trobem davant d'un disseny modern i actualitzat d'un espai còmode en ple centre
de València. Se situa enfront de el Palau de la Generalitat, una zona tranquil·la amb
orientació oest, per sobre de la vista de veïns ia més, ofereix abundant llum natural
que entra pels tres grans finestrals.
S'ha dissenyat específicament un joc de vidres a l'interior de l'habitatge per aprofitar
a el màxim la llum, tant natural com artificial de manera directa i indirecta, per així
oferir un espai càlid i pràctic, que li faci sentir-te en una casa de màxim nivell al
centre històric.
Es accedeix a l'habitatge per un petit rebedor de menor altura, connectat
directament amb l'espai principal, un saló-cuina de sostres alts i motllures.
Des d'aquí, s'accedeix a el segon dormitori de servei, completament envidrat, amb
l'opció de enfosquir per donar un servei dinàmic a l'modificar l'entrada de llum extra
pel pati de llums. Des d'aquí també s'accedeix a la cambra de bany complet de
l'habitatge.
Seguidament passem a el dormitori principal, amb bany privat i armaris encastats
amb un ampli espai per al llit.
Es tracta d'un pis únic, una petita joia al centre històric de València. A més, s'ha
dissenyat de manera única i personal que s'emmotlli a el nou comprador perquè
gaudeixi d'un habitatge incomparable.
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Ascensor, Llum natural, Parquet,
Sostres alts, Edifici modernista,
Terrassa comunitària,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Armaris encastats,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Vistes
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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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