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DESCRIPCIÓ

Habitatge de 4 dormitoris i 2 banys amb una reforma de
disseny i una distribució pràctica i funcional en venda al
barri del Pla del Remei, València.
Ampli pis de 243 m², situat en una tercera planta d'un edifici d'època, en un carrer
tranquil i amb poc trànsit rodat al barri exclusiu de Pla del Remei. L'habitatge té una
planta rectangular, gairebé sense passadís, amb amplis espais diàfans i una
distribució pràctica i funcional.
Accedim a l'habitatge i ens dóna pas al saló-menjador, de grans dimensions i amb
diversos ambients, tots oberts i comunicats entre ells. S'ha recuperat el maó original
a diverses parets i les motllures dels sostres alts, fet que aporta un caràcter especial
a la zona de dia. Tot seguit, es presenta la cuina, perfectament comunicada amb la
zona de menjador, amb una original zona de bar. La cuina es beneficia de la planta
quadrada, amb gran capacitat d'emmagatzematge i amb els electrodomèstics
integrats.
A mà esquerra del saló i orientats a façana, trobem tres dormitoris dobles de
dimensions generoses i amb grans finestrals a façana, orientats a l'est, per la qual
cosa entra l'agradable sol de matins. Un bany complet amb dutxa dóna servei a
aquesta zona de la vivenda.
A la banda oposada, se situa el dormitori principal d'uns 75 m² amb grans finestrals i
sortida a un agradable balcó corregut. Gaudeix d´una gran zona de vestidor, espai de
lectura i de despatx. Es tracta d´una estada única, amb sostres alts, amplitud d
´espais, abundant llum natural i unes meravelloses vistes.
Aquest habitatge té un caràcter especial, que combina amb harmonia els elements
arquitectònics dèpoca, amb tocs més moderns i atemporals. Els terres són de fusta
natural i s'ha mantingut la fusteria original de fusta de Mobila.
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Ascensor, Llum natural, Parquet,
Propietat d'època, Sostres alts,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Exterior, Llar de foc, Renovat,
Vestidor
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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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