
VERKOCHT

REF. BCN8214

490.000 € Appartement - Verkocht
2 Slaapkamer Appartement te koop in Eixample Rechts, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08026

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

130m²
Plattegrond
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OMSCHRIJVING

Schitterende loft-achtige accommodatie met een
eigentijdse open lay-out en design. Volledig gerenoveerd
in 2017.

We vinden dit 135 m² grote appartement met 2 slaapkamers en 2 badkamers op de
derde verdieping van een gebouw aan de Carrer Valencia, een uitstekende centrale
locatie in het rechts district Eixample van de stad.

Dit zonnige ruime loft-stijl pand is volledig gerenoveerd in 2017 en wordt gekenmerkt
door zijn industriële uitstraling en een eigentijds open ontwerp.

Bij binnenkomst vinden we de prachtige open woon-, eet- en keukenruimte met
helderwitte muren, moderne verlichting, houten vloeren, grote aluminium raamramen
en zeer aantrekkelijke moderne afwerkingen met licht hout en metaal in de keuken.
Volledig ingerichte apparatuur zoals de Siemens-afzuigkap en vaatwasser, een
Bosch-oven en unieke bovenkeukeneenheden met gebogen deuren van Santos met
een werkblad van het merk Corian, maken dit tot een moderne luxe keuken.

Er is een complete slaapkamer suite met veel natuurlijk licht, inbouwkasten met een
diepte van meer dan een meter, een complete badkamer en op het zuidoosten
gerichte uitzicht op de rustige blokpatio. De tweede slaapkamer is ook een ruime
tweepersoonskamer met inbouwkasten en heeft grote ramen op het zuidoosten.

De badkamers zijn uitgerust met high-end Grohe-kranen en regendouche, Gala-
sanitair, een Ramon Soler-bad en verwarmde handdoekhouders.

De accommodatie heeft elektrische radiatoren met digitale DUCASA-bediening en
airconditioning in zowel de woonkamer als de slaapkamer. Het heeft nog geen
bezettingsbewijs en wordt aangeboden tegen een zeer concurrerende prijs met een
uitstekend potentieel huurrendement.

Een onmisbare gelegenheid om een groot huis in loftstijl te verwerven met
uitstekende kwaliteitsafwerking in een rustig gebouw aan de Carrer Valencia.

lucasfox.co.nl/go/bcn8214

Lift, Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Waterput, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Service lift, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Exterior, 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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