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DESCRIPCIÓ

Habitatge de 4 dormitoris amb característiques
modernistes a Russafa, a prop de la plaça de toros i de
l&#39;ajuntament.
Aquest habitatge, actualment utilitzada com a despatx, conserva molts detalls dels
anys trenta de segle passat, època de la seva construcció.
Els seus trets més característics inclouen els sòls de Nolla originals, amb disseny,
colors i mides diferents, així com les motllures d'època en els sostres alts.
L'entrada de l'immoble ofereix un vestíbul a partir d'el qual es distribueixen les
diferents estances. A la dreta ens trobem els primers dos dormitoris a façana i un
altre dormito cap al pati de llum (els tres amb portes d'època). A l'esquerra de
l'vestíbul s'obre el passadís, al llarg de el qual se situen un bany, un petit magatzem,
un altre dormitori i, finalment, l'estada més lluminosa de l'habitatge: un saló amb
finestrals i sostres alts i decorats.
El pis es presenta en bon estat i és perfecte per a qui vulgui gaudir d'un habitatge
d'època a prop de la plaça de toros i de centre de la ciutat.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per concertar una visita.
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Ascensor, Característiques d'època,
Llum natural, Paviments hidràulics,
Sostres alts,
A prop dels col·legis internacionals ,
A renovar, Aire condicionat,
Finestres de doble vidre
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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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