
VERKOCHT

REF. BCN21032

1.850.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer appartement te koop in Eixample Rechts, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08009

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

213m²
Plattegrond  

3m²
Terras

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Eigendom klaar om in te trekken. Het bestaat uit 4 kamers
(3 slaapkamers en een bioscoop) en 3 complete
badkamers, op een bevoorrechte locatie van de Eixample
van Barcelona.

Gloednieuw charmant appartement. Het is volledig gerenoveerd met hoogwaardige
afwerkingen. Het bevindt zich op de derde verdieping van een historisch gebouw met
lift.

Gelegen aan een straat van Passeig de Gracia, vinden we deze designwoning die als
volgt is ingedeeld:

Inkomhal, woonkamer met 2 balkons die uitkijken op de straat, een volledig
uitgeruste keuken van de Italiaanse firma Modulnova en Miele toestellen, een lees-
chill-out ruimte en een thuisbioscoop met Catalaanse gewelfde plafonds.

Het heeft ook 3 slaapkamers, waarvan 2 met eigen badkamer en inbouwkasten, en
een derde tweepersoonsslaapkamer ook met inbouwkasten. Een badkamer met
douche en wasruimte voorzien van wasmachine en droger (in deze ruimte zijn de
appartementsfaciliteiten gecentraliseerd).

Dit appartement wordt verkocht inclusief alle meubels. Onder hen belichten we de
marmeren tafel van Italiaanse handtekening, ook sanitair van Italiaanse
handtekening, wastafelmeubel in natuursteen piasentina, buitenschrijnwerk met
dubbele geïsoleerde beglazing met kamer (climalit) en lage emissiviteit
(beschermerzon) en Silent-systeem in timmerwerkglas.

Het is volledig ingericht met gordijnen, beddengoed, kunstwerken etc.

De woning is voorzien van airconditioning leidingen (warme en koude warmtepomp),
verwarmingsradiatoren en houten vloeren.

Het heeft controle via een mobiele app van de thermostaat van het pand.

Het pand heeft 225m2 volgens griffie en volgens de plattegrond, 212,65 m2 plus 3,22
m2 balkons.

Neem contact met ons op voor meer informatie over dit prachtige huis.

lucasfox.co.nl/go/bcn21032

Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Klassieke bouwstijl,
Houten vloeren, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Thuis bioscoop,
Rolstoeltoegankelijk, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Chill out area,
Balkon, 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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