
VERKOCHT

REF. BCN16356

2.500.000 € Penthouse - Verkocht
6 Slaapkamer Penthouse met 140m² terras te koop in Tres Torres, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Tres Torres »  08017

6
Slaapkamers  

5
Badkamers  

330m²
Plattegrond  

140m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Exclusief, volledig gerenoveerd duplex penthouse met 6
slaapkamers te koop in een felbegeerde wijk van Tres
Torres, Barcelona.

Duplex penthouse gelegen in een gewilde wijk van Tres Torres, met alle
voorzieningen binnen handbereik en met uitzicht op Antonio Gaudí's College van Las
Teresianas. Het is zeer goed verbonden met het stadscentrum via het openbaar
vervoer en Ronda General Mitre.

Het penthouse werd enkele jaren geleden volledig gerenoveerd door de GCA
Architecture studio en onderscheidt zich door optimaal gebruik van de ruimte.
Opvallende kenmerken zijn Shohen-Haussen eikenhouten vloeren, een Deulonder-
keuken met Gaggenau- en Lihebherr-apparatuur, een waterontharder door het hele
gebouw, airconditioning, individuele verwarming op gas, Gradhermetic blinds en een
alarmsysteem.

Het penthouse heeft een bebouwde oppervlakte van 330 m² plus 140 m² aan
terrassen, 3 parkeerplaatsen en een berging. Toegang tot het pand is op de
benedenverdieping met twee ingangen: de dienstingang naast de keuken en de
hoofdentree. Eenmaal binnen leidt een gang naar links een kamer op het zuidoosten
die is verdeeld in 3 grote ruimtes met een gashaard en toegang tot een
perimeterterras met uitzicht op het college van Las Teresianas. Een gastentoilet, een
slaapkamer die momenteel wordt gebruikt als kantoor, de eetkamer, de woonkeuken
en de bijkeuken met een servicekamer en badkamer vervolmaken de
benedenverdieping.

Op de bovenste verdieping vinden we het nachtgedeelte. Twee slaapkamers met een
terras, een studieruimte en een kleedkamer delen een complete badkamer. De
slaapkamer op het zuidoosten heeft een terras, een kleedkamer en een eigen
badkamer. De andere slaapkamer kijkt uit op het noordwesten en heeft een eigen
badkamer, een studieruimte, een kleedkamer en een terras.

Een uitstekende gelegenheid voor gezinnen die op zoek zijn naar een huis op een
rustige locatie en tegelijkertijd dicht bij alle voorzieningen en het centrum van de
stad. Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezichtiging te
regelen.

lucasfox.co.nl/go/bcn16356

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Terras,
Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Open haard, Exterior,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Berging,
Alarm, Airconditioning
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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