
LLOGAT/ADA

REF. VALR26016

1.700 € al mes Pis - Llogat/ada
pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en lloguer a Ruzafa, València
Espanya »  València »  València ciutat »  Ruzafa »  46004

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

140m²
Plànol

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Pis totalment reformat, amb materials de primeres
qualitats i una distribució pràctica i funcional, en lloguer
en una planta alta d&#39;un edifici modern de barri de
Russafa a València, amb vistes clares i molt lluminoses.

Aquest pis està ubicat en una planta alta d'un edifici modern construït el 1978 al barri
de Russafa. L'habitatge s'ha reformat íntegrament i actualment presenta un disseny
modern i funcional, en el qual s'han cuidat a l'màxim tots els detalls i s'han emprat
materials d'alta qualitat.

Disposa de dues portes d'entrada (més de la de el servei). Una d'elles dóna accés a
l'habitatge directament des de l'ascensor i com funciona amb clau i amb un codi
privat, s'assegura una gran privacitat i seguretat a l'entrar al pis.

La distribució és molt funcional i li dóna un gran protagonisme a la zona de la cuina,
dissenyada en un mateix espai junt amb el menjador. Tota ella està lacada en tons
topo amb acabats mat, totalment panelada i amb armaris de gran capacitat.
Presumeix d'electrodomèstics integrats, així com d'una gran illa central amb la zona
de treball. Aquesta estada s'integra harmoniosament amb l'ampli menjador i, a l'tenir
diversos finestrals a façana, rep abundant llum natural.

Al seu costat, però amb una diferència d'altura, trobem la zona de la sala, amb quatre
grans finestrals a façana i terres de fusta natural de noguera.

A la zona dreta de el pis, se situa el dormitori principal amb uns grans armaris de
fusta natural de noguera i sòls porcellànics en to pedra de 90 x 90, a més d'un gran
bany privat de disseny en tons crema.

Així mateix, en aquesta zona disposem d'un altre dormitori, que bé pot servir com a
dormitori doble o com a despatx amb grans finestrals a façana.

A la zona esquerra de l'habitatge, trobem un gran dormitori doble amb espaiosos
armaris i un ampli bany complet amb dutxa en tons clars. Aquesta zona també hi ha
una pràctica zona tècnica o de rentat, amb una petita pila i en la qual s'instal·larien la
rentadora i l'assecadora.

lucasfox.cat/go/valr26016

Ascensor, Llum natural, Renovat, Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

REF. VALR26016

1.700 € al mes Pis - Llogat/ada
pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en lloguer a Ruzafa, València
Espanya »  València »  València ciutat »  Ruzafa »  46004

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

140m²
Plànol

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.cat/go/valr26016
https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


Tot l'habitatge disposa de calefacció per radiadors i climatització per conductes fred
/ calor, així com tancaments doble amb aïllament tèrmic i acústic i fusteria interior en
fusta natural de noguera.

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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