
VERKOCHT

REF. BCN22361

624.000 € Penthouse - Verkocht
Excellent 1 Slaapkamer Penthouse met 62m² terras te koop in Sant Antoni,
Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sant Antoni »  08011
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OMSCHRIJVING

Spectaculair penthouse met terras, onlangs gerenoveerd
met hoogwaardige materialen in Eixample. De nauwelijks
gebruikte meubels, apparatuur en apparaten zijn
inbegrepen in het aanbod.

Het is een penthouse van 72 m² met een terras van 62 m². De woning is open, behalve
de badkamer en wasruimte.

Bij het betreden van het penthouse komt men een grote open ruimte tegen met
designkamer-scheidingswanden die de ingang scheiden van het slaapgedeelte. De
slaapkamer heeft een zeer royale inbouwkast en wordt afgeschermd van de rest van
het appartement door twee grote kolommen, met kasten en apparatuur (koelkast,
vriezer met ijsdispenser, vaatwasser, oven, koffiezetapparaat, warmhoudlade en
wijnkoeler).

Aan de linkerkant is een aparte bijkeuken en wasruimte. Aan de voorzijde van het
grote op maat gemaakte roestvrijstalen keukeneiland bevindt zich de woon- en
eetkamer, met een grote zwart lederen chaiselongue-bank, een open haard en
speciaal gebouwde dressoirs. Verder naar links is de luxe badkamer, met travertin
beklede muren en micro-cement vloeren. De badkamer heeft prachtige design
armaturen en fittingen.

De woonruimte wordt uitgebreid naar het terras door twee grote glazen
schuifdeuren. Er is ook een meer privé ligweide met een bubbelbad en douche. Het
terras is volledig bekleed met geïrrigeerde palmbomen en tropische planten. Dit
penthouse heeft houten vloeren en verborgen geleide airconditioning. Het is
uitgerust met het nieuwste domoticasysteem dat bestuurt: alarm, camera's,
multimedia, drie 4K-tv's, airconditioning, verwarming, ventilatie, led-verlichting,
schermen, gordijnen, zonwering en de zonneschermen.

Deze loft bevindt zich op de bovenste verdieping van een perfect bewaard gebouw
uit 1977, met liften en een conciërgeservice. De gevel is onlangs gerenoveerd en
opnieuw bekleed met wit marmer.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/bcn22361
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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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