
VERHUURD

REF. BCNR21487

10.000 € Per maand Kantoor - Verhuurd
Excellent 6 Slaapkamer Kantoor te huur in Eixample Rechts, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  

6
Slaapkamers  

4
Badkamers  

300m²
Plattegrond
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OMSCHRIJVING

Uitstekend volledig ingericht kantoor van 300 m² met tal
van hoogwaardige werkruimtes. Ideaal voor bedrijven die
op zoek zijn naar een prestigieus pand in Barcelona voor
hun klanten en teams.

We vinden deze uitzonderlijke kantoren van in totaal 300 m² in een karakteristiek
modernistisch gebouw van de beroemde Valenciaanse architect Rafael Guastavino
(1842-1908). Gelegen aan de prestigieuze Passeig de Gràcia, is dit het meest
exclusieve deel van de stad.

De kantoren zijn volledig gerenoveerd met verfijnde smaak, met behoud van alle
originele detials (hoge plafonds met lijstwerk, hydraulische vloeren, origineel
timmerwerk) terwijl alle noodzakelijke moderne functies zijn geboden om te werken
en klanten te ontvangen.

Het gebouw heeft 2 liften. Als we door de hoofdingang binnenkomen, worden we
verwelkomd in een ontvangstruimte om klanten bij te wonen. Aan de linkerkant
vinden we 3 werkruimtes of vergaderzalen en een lounge, allemaal met uitzicht en
balkons over Passeig de Gràcia. De woonkamer heeft toegang tot een galerij met
ruimte voor een tafel.

De grootste vergaderruimte in dit gebied is rechtstreeks verbonden met een
moderne keuken via een ingenieus deursysteem waarmee de kamer of keuken indien
nodig kan worden afgesloten. De keuken wordt volledig uitgerust opgeleverd (2
magnetrons, koelkast, kelder, kookplaat etc.).

Het andere deel van het pand kijkt uit op een binnenplaats met blokken en bestaat
uit 3 vergaderzalen van verschillende grootte, elk met een eigen complete badkamer,
een bibliotheekruimte en een opslagruimte. Een opvallend kenmerk is een zeer goed
bewaard gebleven origineel venster.

De kantoren zijn instapklaar en worden geleverd met meubilair van topkwaliteit. Een
ideale ruimte voor bedrijven die in de beste omstandigheden willen werken en een
prestigieuze omgeving willen bieden aan zowel hun klanten als hun teams.

Neem contact met ons op voor meer informatie of om deze uitstekende kantoren in
Barcelona te bezoeken.

lucasfox.co.nl/go/bcnr21487

Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Rolstoeltoegankelijk, Inloopkast,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Berging,
Balkon, Airconditioning

Minimale huurperiode: 24 maanden.
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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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