
VERKOCHT
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OMSCHRIJVING

Prachtig en modern gerenoveerd 2-slaapkamer
appartement met hoogwaardige afwerking te koop in El
Born, Barcelona.

Een licht, onlangs gerenoveerd appartement van 82 m², gelegen in het hart van de
historische en commerciële wijk El Born, aan de autovrije Carrer Corders, genesteld
tussen de ongelooflijke kathedraal, de spectaculaire Santa María del Mar-basiliek en
de kleurrijke Mercat Santa Caterina. Het appartement is gelegen op de eerste
verdieping van een gerenoveerd gebouw en is zeer rustig en licht.

Het is gerenoveerd met veel aandacht voor detail en veel respect voor de originele
architectonische elementen, zoals de houten balken en rustieke bakstenen muren. De
toevoeging van strak, modern glas en metalen wanden geeft de vloer een heerlijk
gevoel van ruimte en licht.

Het appartement biedt een open woonkamer, keuken en eetkamer, en eindigt met
een balkon en raam dat uitkijkt op de voetgangers en traditionele Carrer Corders. De
hoofdslaapkamer is uitstekend modern met een en-suite badkamer, uitgerust met
een lange, elegante microcementdouche, en leidt naar een Franse deur die uitkomt
op een rustige kleine patio.

De tweede slaapkamer/studeerkamer is voorzien van een op afstand bedienbaar
verduisteringsgordijn en heeft tevens een eigen badkamer met lange microcement
douche en een gastentoilet.

De keuken is volledig uitgerust met alle apparatuur - een ingebouwde koelkast en
vriezer, een wasmachine / droger, een vaatwasser, een inductiekookplaat, een
afzuigkap en een zelfreinigende oven.

De ontwerpers hebben door de hele vloer alleen hoogwaardige materialen en
afwerkingen gebruikt. Het huis is voorzien van een solide en natuurlijke Punta
Hongarije design eikenhouten vloer, lampen van Marset en Caravaggio, eikenhouten
keukenkasten afgewerkt met chique wit Spaans marmeren werkbladen en een
ingebouwde eettafel, marmeren wastafels en kranen en Metalen doucheaccessoires
in mat zwart van Treemme.

lucasfox.co.nl/go/bcn31426

Volledig uitgeruste keuken, Gerenoveerd,
Dichtbij openbaarvervoer, Balkon, Alarm,
Airconditioning
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Beide privébadkamers zijn ook uitgerust met wastafels van Kaldewei en Flaminia en
beide slaapkamers hebben grote ingebouwde kasten met houten interieur en laden.
Het kleurenschema van lichtgrijze muren, krijtwitte plafondbalken, massief licht eiken
vloeren en grijze microcementwanden in de badkamers, gecombineerd met witte
zeshoekige tegels, creëren een rustig, neutraal palet van kwaliteit en comfort.

Verder is het appartement voorzien van airconditioning, een warmtepomp, een
alarmsysteem en een glasvezelaansluiting. Het gebouw is voorzien van een lift,
intercom en een sfeervol en gerenoveerd gemeenschappelijk trappenhuis.
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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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