
REF. BCN34660

1.400.000 € Appartement - Te koop
Excellent 3 Slaapkamer appartement met 28m² terras te koop in Pedralbes,
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Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Pedralbes »  08034
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2
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+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

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


OMSCHRIJVING

Exclusief gerenoveerd appartement van 117 m² woningen,
28 m² terras, 3 slaapkamers en 2 badkamers en met 1
parkeerplaats in de prestigieuze wijk Pedralbes

Exclusief high-end huis te koop in Pedralbes.

Op Carrer Toquio, een van de meest populaire straten in de prestigieuze wijk
Pedralbes, vinden we dit spectaculaire appartement te koop dat wordt gerenoveerd.

Het gebouw, in perfecte staat en met een ITE-keuringscertificaat, voldoet aan alle
verwachtingen van een statig gebouw

Het appartement is gelegen op de vierde verdieping van het gebouw en geniet
daardoor van veel natuurlijke lichtinval. Het is een hoekappartement, waardoor het
op verschillende momenten van de dag van de directe zon geniet.

Het pand heeft 117 m² binnenruimte plus 28 m² terrasruimte. Het heeft ook een
gemeenschappelijk entreegebied naast het aangrenzende pand van ongeveer 4,11 m².

We bereiken het appartement via de eerder genoemde gemeenschappelijke ruimte en
komen binnen in een inkomhal met inbouwkasten. Aan onze rechterkant vinden we
zowel het daggedeelte, met een ruime woonkamer, als een eetkamer die verbonden
is met de semi-open keuken. De keuken is volledig uitgerust van het merk
Modulnova, en heeft ook een wasruimte.

Vanuit de woonkamer is er toegang tot het spectaculaire terras van 28 m², volledig
aangenaam en verbonden met het daggedeelte.

Vanuit de eerste hal, zowel aan de voorkant als aan onze linkerkant, bevindt zich het
hele nachtgedeelte, verdeeld over 3 kamers, een eenpersoons-, een
tweepersoonskamer en een derde hoofdkamer met een eigen badkamer. In het
nachtgedeelte is er een tweede badkamer voor het gebruik van de 2 slaapkamers en
voor de gasten.

lucasfox.co.nl/go/bcn34660

Terras, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Service lift, Rolstoeltoegankelijk,
Inloopkast, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Beveiliging,
Berging, Balkon, Alarm, Airconditioning
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De renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door een prestigieus bouwbedrijf en
zullen worden uitgevoerd met hoogwaardige afwerkingen, met een functioneel en
avant-gardistisch ontwerp, waarbij wordt geprofiteerd van de prachtige
omstandigheden van een hoge vloer en "drievoudig aspect", waarbij maximale licht
en gebruik van de ruimtes. De materialen zijn zoals de houten lambrisering in gangen
en specifieke kamers, grote microcement effect porseleinen vloer- en wandtegels,
visgraatparket met een toplaag van eikenhout, vloerverwarming en een
aerothermisch verwarmingssysteem.

Het pand wordt instapklaar opgeleverd en de koper kan zelfs het
interieurontwerpproject voorstellen via het bedrijf Tronc 3 interior design.

Het appartement beschikt over een kleine berging en een parkeerplaats in hetzelfde
gebouw.

Mis de kans niet om dit exclusieve huis in de prestigieuze wijk Pedralbes . te
bezoeken en te verwerven
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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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