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DESCRIPCIÓ

Excel·lent i majestuós habitatge de més de 300 m² amb un
excel·lent disseny i amb 5 dormitoris amb banys privats
en venda al Pla del Remei, València.

Lucas Fox presenta aquest excel·lent habitatge a la zona més exclusiva de la ciutat, al
costat del carrer més cosmopolita ia un pas de Mercat de Colom.

L'habitatge s'ubica a una planta alta i lluminosa, a un edifici majestuós. Té una
superfície superior als 300 m² i gaudeix d´una immensa zona de dia i de cinc
dormitoris amb banys privats, a més d´una balconada àmplia al costat del saló i d´un
balcó a carrer.

En accedir a l'habitatge, entrem per la zona central i des d'allà, la resta de l'espai es
distribueix de forma pràctica. A la dreta, hi ha la gran zona de dia ia l'esquerra, la
zona de nit.

La zona de dia està composta per tres àmplies sales d´estar amb grans vidrieres que
donen pas a la balconada. Una de les sales d'estar està presidida per una xemeneia i
al costat d'aquesta sala, s'hi ubica el menjador, que alhora és proper a la cuina. La
cuina ubica al centre de la vivenda i de forma discreta connecta les sales i el
menjador. És una cuina de disseny amb una bancada i taula de quarsita apomazada.
El seu acabat mat sedós combina a la perfecció amb el mobiliari lacat en blanc mat i
el terra de fusta natural, present a tot l'habitatge. La zona de dia es completa amb un
safareig i un lavabo de cortesia. Les sales d'estar, el menjador i la cuina conformen
un espai únic, amb la possibilitat de deixar-lo obert o fer-lo independent, segons les
necessitats.

La zona de nit consta de cinc dormitoris amb banys complets i privats. En concret,
l'habitatge gaudeix d'un dormitori principal, tres dormitoris dobles i un dormitori
individual. Tots els banys estan enrajolats amb peces de marbre de gran format i amb
grans bancades del mateix material, a més de sanitaris, aixetes de qualitat i radiadors
elèctrics. Dos, contenen a més banyera amb hidromassatge.

lucasfox.cat/go/val32036

Terrassa, Servei de consergeria , Ascensor,
Sostres alts, Parquet, Llum natural,
Terrassa comunitària, Edifici modernista,
Vistes, Traster, Renovat,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Balcó, Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop del transport públic
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La qualitat de la reforma integral és excel·lent, amb materials d'alta gamma, terra de
fusta natural, fusteries d'alumini de terra a sostre, vidres de seguretat, bancades de
marbre i enrajolats de peces de grans dimensions. L´habitatge compta amb
instal·lació d´aire condicionat per conductes i calefacció a gas natural amb radiadors
de disseny.

Així mateix, tindrà accés a un traster de 26 m2 a la planta superior amb una sala
d'estar annexa al solàrium de l'edifici. Hi ha la possibilitat d'adquirir una plaça
d'aparcament còmoda i propera a l'habitatge.

Es tracta d'un pis ideal per a una família que desitja un habitatge de disseny, ample i
amb totes les comoditats. Poseu-vos en contacte per organitzar una visita.
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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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