
VERKOCHT

REF. BCN30882

2.200.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer huis / villa met 43m² Tuin te koop in Sarrià, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sarrià »  08034

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

225m²
Plattegrond  

53m²
Terras  

43m²
Tuin
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OMSCHRIJVING

Uitstekend huis gebouwd in 2018, met 3 slaapkamers en 3
badkamers, patio en terras met solarium en zwembad te
koop in het hart van het oude centrum van Sarrià.

Dit vrijstaande huis, gebouwd in 2018, is gelegen in het oude centrum van de wijk
Sarrià van Barcelona en bestaat uit 225 m² woonoppervlak (183 m² bruikbaar), met
een patio-terras van 43 m² en een terras met een solarium en een 53 m² zwembad.

Het huis werd gebouwd tussen 2016 en 2018. Het project stelde twee uitdagingen:
enerzijds voldoen aan de stedelijke esthetiek van de oude binnenstad van Sarrià en
het combineren met een moderner ontwerp. En aan de andere kant de juiste ruimtes
creëren om in te spelen op de behoeften van een gezin. We hebben het dus over een
grootschalig werk dat het mogelijk maakte om de ruimte optimaal te benutten.

Het resultaat is een gezinswoning met drie verdiepingen die centimeter voor
centimeter op maat is gemaakt, vol functionele ruimtes en een meesterlijke
combinatie van beton, eiken en witte afwerkingen. Op de begane grond bevindt zich
het daggedeelte en de patio; de benedenverdieping wordt gebruikt als werk- en
recreatieruimte; en de bovenverdieping is gewijd aan de rustruimte (nachtruimte).
Ten slotte vinden we op het dek het terras met een solarium en een zwembad.

Het huis is toegankelijk vanaf de begane grond of verdieping 0. Het is opgevat als
een grote open ruimte, vol licht, die de grote keuken ontworpen door Arclinea en de
woonkamer in één ruimte huisvest met een groot gevoel van ruimte, dankzij de
hoogte van hun plafond. Een groot raam verbindt ons met het terras-patio en laat
veel natuurlijk licht binnen. Het patio-terras kan het hele jaar door worden genoten,
maar in de lente- en zomermaanden wordt het nog een kamer, waardoor de grenzen
tussen binnen en buiten verdwijnen, voor iedereen om van te genieten.

In het huis kunnen we de gemetselde muren waarderen die overeenkomen met de
oude muren van het huis. De planken zijn ingebed in de wanden en zijn gemaakt van
hout, op maat gemaakt.

lucasfox.co.nl/go/bcn30882

Zwembad, Terras, Natuurlijke lichtinval,
Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Barbecue, Balkon, Alarm,
Airconditioning
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De keuken combineert eikenhout met wit marmer en is zeer licht. Achter het eiland
bevindt zich de bijkeuken (de kranen zijn van Blanco), de kasten en de oven. De
eetkamertafel, als verlengstuk van het eiland, wordt op maat gemaakt met een stuk
marmer. Naast het kookeiland vinden we de trap, die alle verdiepingen met elkaar
verbindt. Het heeft een persoonlijk ontwerp, deels beton, deels hout, dat is
aangepast aan de stijl van elke verdieping.

Op de benedenverdieping of -1 vinden we een grote open ruimte, die wordt gebruikt
als werkruimte, lees-, dutje of televisie, muziek of een kleine fitnessruimte.
Verdieping -1 heeft natuurlijke lichtinval door de in de patio gemaakte glazen
dakramen. Daarnaast heeft deze plant een extra systeem van ventilatoren die de
lucht verversen.

Op de bovenverdieping vinden we het nachtgedeelte met de hoofdslaapkamer met
eigen badkamer, de kinderslaapkamers die momenteel worden gescheiden door een
schuifpanelen en nog een complete badkamer. De gehele verdieping is voorzien van
parketvloeren, houten balkons en witte kasten.

Het hele huis geniet van een overvloed aan natuurlijk licht, wat het karakter en
comfort geeft, midden in een wijk die alle essentie en rust van een klein stadje in het
midden van de stad bewaart.

Het huis wordt bekroond door een comfortabel terras met een zwembad, dat
automatisch opent en sluit, afhankelijk van de behoeften van het gezin, met een
tropisch houten terras.
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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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	Uitstekend huis gebouwd in 2018, met 3 slaapkamers en 3 badkamers, patio en terras met solarium en zwembad te koop in het hart van het oude centrum van Sarrià.

