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DESCRIPCIÓ

Lluminós àtic tipus loft de 250 m² amb terrassa de 25 m²
amb les millors qualitats i acabats, pensat per al confort,
en venda al centre de la capital valenciana.

Lucas Fox presenta aquest increïble àtic dúplex, amb una superfície de 250 m2 i una
terrassa de 25 m2.

El pis es distribueix en dues plantes. A la planta superior, trobem la zona de dia amb
un disseny diàfan i contemporani com a loft. Així, presenta el saló, el menjador i la
cuina en un únic espai ampli i contemporani que comunica amb la terrassa, que
compta amb els avenços tecnològics per permetre gaudir-ne al llarg de tot l'any.

A la planta inferior, es disposen tres dormitoris amb tres cambres de bany complets.
Aquí, les estances han estat construïdes amb acabats de gran qualitat i amb
equipaments, sanitaris i aixetes en models d'alta gamma.

L'habitatge ve equipat amb instal·lacions i sistemes de climatització per aconseguir la
màxima eficàcia energètica. A més, disposem d'una plaça d'aparcament al mateix
edifici.

L'habitatge gaudeix d'un disseny contemporani, amb materials de gran qualitat i
instal·lacions pensades per aconseguir un màxim confort. Totes aquestes
característiques, juntament amb l'esplèndida ubicació al centre, converteixen aquest
àtic en un dels habitatges més singulars al costat de Colom.

lucasfox.cat/go/val2311

Terrassa, Servei de consergeria , Ascensor,
Terres de marbre, Llum natural,
Edifici modernista, Aparcament, Vistes,
Sistema domòtic, Seguretat, Renovat,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Calefacció, Alarma, Aire condicionat,
A prop del transport públic
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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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	Lluminós àtic tipus loft de 250 m² amb terrassa de 25 m² amb les millors qualitats i acabats, pensat per al confort, en venda al centre de la capital valenciana.

