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OMSCHRIJVING

Prachtig appartement van 112 m² in renovatie in een
recent gerenoveerd klassiek gebouw met een lift tussen
Sant Antoni en Eixample Left. Het wordt volledig
afgewerkt geleverd met hoogwaardige materialen en de
mogelijkheid om de afwerkingen aan te passen.
De lay-out en het ontwerp van deze woning zijn gericht op het optimaliseren van het
gebruik van licht in het appartement. Het heeft een woonkamer met toegang tot een
balkon aan de straatkant.
De prachtige keuken, uitgerust met verborgen apparaten, is verbonden met de
eetkamer door een groot eiland. Het nachtgedeelte bestaat uit 3 slaapkamers, 1
dubbele ensuite en 1 enkele die ideaal zou zijn als kantoor. Er is een tweede
badkamer die de rest van het huis bedient. De accommodatie heeft ook een
strijkkamer, marmeren vloeren, steengoed en warme en koude airconditioning. Het is
mogelijk om te parkeren in een nabijgelegen gebouw.
De verwachte einddatum van het project is het eerste kwartaal van 2020.
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Lift, Airconditioning, Balkon, Dubbel glas,
Exterior
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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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