
REF. BCN36612

1.700.000 € Appartement - Te koop
Excellent 3 Slaapkamer appartement met 15m² terras te koop in Pedralbes,
Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Pedralbes »  08034

3
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3
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141m²
Plattegrond  

15m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Spectaculair volledig gerenoveerd huis aan de Avinguda
de Pedralbes in Barcelona, met 3 slaapkamers, 2
complete badkamers en een toilet, met een terras van 15
m².

Exclusief huis in Pedralbes, een van de meest exclusieve wijken van Barcelona,
specifiek aan de Avinguda de Pedralbes

Spectaculair huis met een totale oppervlakte van 180 m², verdeeld als 144,58 m²
woningen, 18,00 m² terras, plus 26,42 m² gemeenschappelijke ruimtes en een
parkeerplaats. Het gebouw, met een statige stijl zoals het de omgeving betaamt,
heeft een gemeenschappelijke ruimte, waar een aangename grote tuin is met een
gemeenschappelijk zwembad.

De woning heeft 3 slaapkamers, waarvan een met eigen badkamer, een grote
woonkamer met uitzicht op het terras, een volledig uitgeruste keuken naast de
woonkamer, een wasruimte en kasten met een grote opslagcapaciteit. Een toilet en
twee badkamers, waarvan één en suite.

De afwerkingen zijn van topkwaliteit en bieden een comfortabel, avant-gardistisch en
functioneel ontwerp, volledig uitgerust en klaar om in te trekken.

Bij de constructie en het ontwerp van dit huis is rekening gehouden met alle
afwerkingen die het ontwerp, een van kwaliteit, comfort in harmonie maken.

De vele details, zoals grootformaat microcement effect porseleinen vloer- en
wandtegels en/of het laminaat visgraatparket met een toplaag van eikenhout, maar
ook installaties op basis van energiezuinigheid (vloerverwarming, airconditioning),
alarm en telecommunicatie, creëer een huis met de nadruk op interieurontwerp en
comfort.

Een project ontworpen om te genieten van een huis in overeenstemming met zijn
locatie en status.

lucasfox.co.nl/go/bcn36612

Zwembad, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Service lift, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas,
Dichtbij internationale scholen, Beveiliging,
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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