
VENUT/UDA

REF. VAL26245

445.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Gran Vía, València
Espanya »  València »  València ciutat »  Gran Vía »  46005

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

130m²
Plànol

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓ

Pis reformat, amb materials de primeres qualitats, un
disseny pràctic i funcional i una gran atenció a
l&#39;detall en venda en un edifici modernista de 1923
perfectament conservat, a València.

Aquest habitatge de 130 m² s'ubica en un edifici en xamfrà, en una de les millors
carrers de barri de Gran Via de València. L'edifici, construït l'any 1926, està
perfectament conservat, amb els seus elements comuns molt cuidats.

Se situa en ple barri de Gran Via, envoltat de tot tipus de comerços i serveis, però al
seu torn en un carrer tranquil i amb poc trànsit rodat.

L'habitatge es beneficia d'una reforma integral recent i molt ben mantinguda. En ella,
es van renovar completament les instal·lacions i es van aïllar tots els envans, terres i
sostre amb aïllament tèrmic i acústic. En tot l'habitatge, s'han utilitzat materials
nobles i s'ha cuidat a l'màxim els detalls, per crear així un ambient càlid i elegant.

Accedim a l'habitatge per un petit distribuïdor ia mà esquerra, es troba un ampli
espai on s'ubica la cuina, totalment lacada en blanc i amb una gran bancada de granit
massís natural en to gris plom, que es perllonga en una espaiosa taula. La cuina ve
equipada amb tots els electrodomèstics integrats i ofereix una gran capacitat
d'emmagatzematge. Es tracta d'un espai molt ampli i polivalent, amb amplis sostres
amb madura i amb diversos usos: es pot instal·lar una taula de menjador o bé, crear
un ambient d'estar molt agradable, amb uns amplis finestrals orientats a un
assolellat i agradable pati de poma.

En aquesta part de la casa, també es disposen dos dormitoris dobles i un bany
complet amb dutxa que presenta un exclusiu disseny italià, amb un material similar a
l'gresite en tons pedra.

A continuació trobem un altre dormitori i un bany complet, aquest cop amb una
original banyera en tons malva, a joc amb el lavabo en el mateix material i que
contrasta perfectament amb el revestiment de la paret i de terra, que simula la pedra
natural en to granit.

Finalment, accedim a un espaiós i molt lluminós saló-menjador, de planta
rectangular, amb tres grans finestrals a façana i un petit balcó.

lucasfox.cat/go/val26245

Ascensor, Sostres alts, Llum natural,
Edifici modernista, Renovat,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada,
A prop dels col·legis internacionals
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Tot l'habitatge té els sostres alts amb boniques motllures, terra radiant en totes les
estades i aire condicionat fred / calor per conductes. Així mateix, la fusteria exterior
disposa de doble cambra i aïllament tèrmic i acústic per assegurar el confort en totes
les èpoques de l'any.

Poseu-vos en contacte per més informació.

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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