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DESCRIPCIÓ

Àmplia vivenda a reformar, amb un gran potencial de
renovació, en venda en un edifici de l&#39;any 1960 al
barri del Pla del Remei, València.
Aquest ampli habitatge se situa en una tercera planta d'un edifici construït l'any 1960,
amb servei de consergeria. Es troba al bell mig del barri de Pla del Remei, en un
carrer tranquil, molt proper al Mercat de Colom ia la Gran Via Marquès del Túria.
L'habitatge necessita una reforma integral, però ofereix grans possibilitats a causa de
la planta rectangular i les àmplies dimensions. Es tracta d'un habitatge ideal per a
una família àmplia, que busqui grans espais i poder fer-ne una distribució a mida.
En aquest moment l'habitatge es distribueix en un ampli rebedor, un saló-menjador
en forma de L, amb diversos ambients i sortida a un balcó agradable a façana.
Disposa a més d´una àmplia cuina, amb galeria, rebost i zona de servei.
La zona de nit es distribueix en quatre dormitoris amplis, inclòs el dormitori principal
amb bany privat. Un altre bany completa la distribució d´aquest habitatge.
L'habitatge està orientat a l'est-oest, per la qual cosa té una ventilació creuada
agradable i resulta molt fresca en els mesos d'estiu.
Disposa de calefacció individual a gas i al mateix edifici tenim un traster individual
per a cada habitatge. L'edifici disposa de servei de consergeria.
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Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, A prop del transport públic ,
A renovar, Balcó, Calefacció, Exterior,
Muntacàrregues, Traster
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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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