
VERKOCHT

REF. LFS9065L

4.200.000 € Penthouse - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer Penthouse met 59m² terras te koop in Eixample Rechts
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08008

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

251m²
Plattegrond  

59m²
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

Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in
Eixample Rechts, Barcelona

Rosselló 257 is een monumentaal pand met een grote architectonische waarde en
een van de beste voorbeelden van de rationalistische architectuur van Barcelona.
Ontworpen door Robert Terrades, het heeft schone, functionele en flexibele open
ruimtes. Carlos Ferrater, een van de toonaangevende architecten van Spanje, werkt
aan een tijdloos project, van binnen en van buiten.

Rosselló 257 kijkt uit over de tuinen van Palau Robert, Passeig de Gràcia en Diagonal
en biedt de perfecte balans tussen smaakvol comfort en gelegen in het hart van
Barcelona.

Elke unit is individueel en zorgvuldig vervaardigd, met zowel innovatie als elegantie.
De materialen, lijnen, open ruimtes, nuances van kleur en de kwaliteit van de
afwerkingen vormen samen een aantrekkelijke leefruimte.

Elk element van deze buitengewone huizen is ontworpen om aan de eisen van de
moderne klant te voldoen.

highlights

Nieuw ontwikkelingsproject van Carlos Ferrater
Uitstekende locatie in Eixample Rechts
Uitzicht op de tuinen van Palau Robert, Passeig de Gràcia en Diagonal
Individueel ontworpen woningen
High-end afwerkingen en apparaten (Gaggenau, Bulthaup, Silestone, Hansgröhe)
Domotica systeem (Lutron)

lucasfox.co.nl/go/lfs9065l

Terras, Lift, Houten vloeren, Verwarming,
Nieuwbouw, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas, 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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