
PREU REBAIXAT

REF. VAL33447

780.000 € Pis - En venda - Preu rebaixat
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Sant Francesc, València
Espanya »  València »  València ciutat »  Sant Francesc »  46003

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

193m²
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
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Pis de 193 m² amb una espectacular reforma i 3 dormitoris
en venda a una ubicació exclusiva del barri de Sant
Francesc, València.

Aquest habitatge se situa en una segona planta d'un edifici d'època, dels anys 1920,
perfectament conservat i amb elements comuns molt ben mantinguts. En ple barri de
Sant Francesc, se situa en una ubicació tranquil·la, gairebé sense trànsit rodat.

L'habitatge ha estat totalment reformat, però s'han conservat, recuperat i restaurat
els elements arquitectònics d'època com els sostres originals amb revoltó.

L´habitatge disposa d´un amplíssim saló-menjador amb un agradable balcó i un
mirador amb unes boniques vistes clares. El terra és de paviment porcelànic similar
al ciment polit, en to natural pedra. I els sostres de més de tres metres d'alçada són
els originals de l'habitatge de revoltons de pedra natural. La cuina està oberta al
saló-menjador, totalment equipada, amb els electrodomèstics de primera gamma
integrats i una gran capacitat d'emmagatzematge. Disposa de nevera i congelador
integrats, forn, microones, rentavaixelles, encimera d´inducció de grans dimensions,
cafetera, envasadora al buit i escalfa plats. A més hi ha una zona tècnica o cambra de
rentat independent, on es troba la rentadora, assecadora i el termo.

La zona de nit es distribueix en dormitori principal, amb un ampli vestidor i un
increïble bany complet privat. Trobem a més dos dormitoris més, amb armari a mida i
un bany complet.

Cal destacar de l'habitatge, la reforma integral amb materials de primeres qualitats,
el disseny avantguardista que alhora ha sabut mantenir els elements arquitectònics
singulars d'època i l'elecció acurada dels materials, en perfecta harmonia.

L'habitatge disposa de fusteria interior de fusta massissa, fusteria exterior doble amb
aïllament tèrmic i acústic, així com climatització freda calor per conductes.

lucasfox.cat/go/val33447

Ascensor, Sostres alts, Propietat d'època,
Llum natural, Sistema domòtic, Renovat,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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