REF. VIL36515

230.000 € Pis - En venda

Pis en excel·lents condicions de 1 dormitori en venda a Vilanova i la Geltrú
Espanya » Barcelona » Vilanova i la Geltrú » 08800
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Cambres de bany

Plànol

Terrassa
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+34 930 186 738

vilanova@lucasfox.es

lucasfox.cat

Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Pis senyorial a estrenar amb un disseny obert i únic en
venda en un edifici modernista al centre de Vilanova i la
Geltrú.
Lluc Fox presenta Casa Ricart, un edifici senyorial catalogat del segle XIX, obra de
l'arquitecte Josep Font i Gumà. S'ubica al centre, al costat de la Rambla Principal i
està totalment rehabilitat i decorada minuciosament per una empresa privada
d'interiorisme.
El seu arquitecte, Josep Font i Gumà (1859/1922), va ser un conegut arquitecte de
Vilanova que va construir coneguts edificis com el Xalet Miramar o del Nin o la fàbrica
Pirelli a Vilanova, l'hospital del Redós de Sant Josep i Sant Pere a Sant Pere de Ribes o
l'hospital de Sant Joan a Sitges.
El 1901, Josep Maria Ricart va sol·licitar el permís d'obra per fer reformes a l'edifici,
segons el projecte de Josep Font i Gumà, per això la casa es coneix amb el nom de
Casa Ricart.

lucasfox.cat/go/vil36515
Llum natural, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Aire condicionat

La visita a la finca serà una experiència inoblidable, ja que és una finca única i amb
un encant especial. Des de la façana, travessem la porta d'entrada conservada de
l'època, l'escala d'entrada i el mosaic del replà ens endinsem en aquest habitatge
encantador situat a la planta principal de l'edifici.
El pis està compost per una estada oberta de 42 m² amb un espai dividit en una zona
de menjador amb una bonica cuina, amb amplis armaris i equipada amb inducció i
campana extractora de disseny. La zona de menjador és àmplia, amb capacitat per
col·locar una taula per a sis comensals. La zona d´estar se situa sobre un entarimat de
fusta natural conservada, respectant l´estil característic de la finca. En aquesta
mateixa zona, hi ha un bonic bany complet amb dutxa. El dormitori segueix el mateix
concepte obert. Se situa sobre un altell d'estructura metàl·lica i fusta a què accedim
pujant una escala volada. Es tracta d´un espai ampli amb capacitat per a un llit doble
i amb una zona amb pica per a lavabo personal i un ampli espai per col·locar un
armari al gust.
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Compte amb gran quantitat d'elements originals que donen a l'habitatge un ambient
exclusiu d'època. Entre ells, podem destacar els sostres alts amb volta catalana i
bigues de fusta, tarima de fusta original, paviment de pissarra Roca i fusteria interior
d'un ebenista. Aquests elements d'època es combinen amb elements moderns com
aixetes de qualitat, il·luminació lineal led i altres components que proporcionen
comoditat com a calefacció i aire condicionat per splits.
Poques vegades es troba al mercat una joia arquitectònica com aquesta, un conjunt
excepcional, amb detalls engranats a la perfecció per aconseguir realçar la bellesa
d'aquest pis. Una oportunitat única per adquirir una joia que forma part del
patrimoni modernista de Vilanova.
Poseu-vos en contacte per a més informació.
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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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