
REF. VAL5377

750.000 € Appartement - Te koop
Excellent 2 Slaapkamer Appartement te koop in El Pla del Remei, Valencia
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  El Pla del Remei »  46004

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

160m²
Woonoppervlakte

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanje
Contact ons over deze woning

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


OMSCHRIJVING

Het concept van dit appartement is gebaseerd op
continuïteit van ruimtes en praktische interactie waarbij
één ruimte de hal, woonkamer, eetkamer, bibliotheek en
keuken samenbrengt, met behoud van de privacy van de 2
slaapkamers met eigen badkamer.

Deze woning wordt gekenmerkt door zijn interieurontwerp dat de verschillende
toepassingen van een huis in één ruimte samenbrengt om een ruime, eigentijdse lay-
out te bereiken.

Vanuit de gang kunnen de verschillende toepassingen van de dagruimte worden
geïnterpreteerd: de kantoorbibliotheekruimte en de woonkamer. Een kleine draai in
de andere richting en het eetgedeelte en de keuken kunnen worden gezien, dit
gebied kan deel uitmaken van de gemeenschappelijke ruimte of gescheiden worden
gehouden.

Het nachtgedeelte bestaat uit 2 tweepersoonsslaapkamers met 2 complete
badkamers en 2 kleedkamers, evenals grote ramen met uitzicht op de ruime
binnenplaats.

De architectuur bepaalt de structurele details op de meest verfijnde maar
eenvoudige manier: vloer tot plafond deuren, geïntegreerde schuifdeuren, witte
marmeren vloeren, gelakt houtwerk enz.

De planken helpen om de ruimtes te compartimenteren, de kasten zijn ingebouwd en
het meubilair is specifiek gekozen om het gebruik van elk gebied te helpen
definiëren en een unieke sfeer te creëren die coherent is door het hele gebouw en in
overeenstemming is met het ruimtelijke concept van de architectuur.

lucasfox.co.nl/go/val5377

Lift, Hoge plafonds, Marmeren vloeren,
Natuurlijke lichtinval,
Modernistisch gebouw, Airconditioning,
Balkon, Dichtbij openbaarvervoer,
Dubbel glas, Exterior, Gerenoveerd, Uitzicht,
Verwarming
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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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