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OMSCHRIJVING

Licht nieuwbouw appartement met 4 slaapkamers en
meerdere balkons te koop in Les Corts, Barcelona.

Lucas Fox presenteert de nieuwbouwontwikkeling Numancia Diagonal, een
ontwikkeling gelegen in het bovenste gedeelte van Barcelona, in de wijk Les Corts,
die allerlei diensten binnen handbereik biedt, evenals een van de belangrijkste
groene gebieden in Barcelona, Turo-park.

Numancia Diagonal biedt u dit appartement van 133 m² aan. Het appartement is
verdeeld in het dag- en nachtgedeelte. Het daggedeelte herbergt de woon-eetkamer
met de halfopen keuken, met toegang tot het balkon, ideaal om te ontspannen en tot
rust te komen na een lange dag. Het nachtgedeelte omvat in totaal vier slaapkamers,
twee eenpersoonskamers, een tweepersoonskamer en de grootste met een eigen
badkamer, evenals een extra badkamer om de huisvestingsuitdaging aan te gaan. Alle
slaapkamers hebben toegang tot een balkon. Evenzo is de prijs inclusief een
garageplaats in een nabijgelegen boerderij en een berging in dezelfde boerderij.

Het appartement heeft een modern design in lichte tinten en met ruime ruimtes.
Bovendien heeft het veel natuurlijk licht, omdat het in verschillende kamers grote
kamerhoge ramen heeft.

Wat zijn kwaliteiten betreft, omvat het parketvloeren in de hoofdruimten en
steengoed in de badkamers en keuken, modulaire inbouwkasten en een gepantserde
deur. De keuken is volledig uitgerust met de beste kwaliteiten: Silestone-werkblad,
hoge en lage modulaire kasten, kranen van Grohe en apparaten van het merk
Siemens.

Voor meer comfort het hele jaar door, omvat het Technal aluminium behuizing met
thermische onderbreking en Climalit dubbele beglazing, warme/koude
airconditioning via kanalen en verwarming door radiatoren gevoed door een
aerothermisch systeem en een mechanisch ventilatiesysteem; allemaal met een
energieverbruikscertificering klasse B. Daarnaast heeft het een domoticasysteem
voor onder meer klimaatbeheersing en lichtregeling.

Neem contact op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/bcn32497

Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Nieuwbouw, Exterior,
Dubbel glas, Dichtbij openbaarvervoer,
Berging, Balkon, 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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