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OMSCHRIJVING

Schitterende appartementen te koop in de exclusieve wijk
Eixample van Barcelona, dicht bij Plaça Catalunya en de
prestigieuze Passeig de Gràcia.

Dit unieke renovatieproject heeft drie verschillende interieur stijlen (Minimalistisch,
modernistische en Urban).
Elk appartement beschikt over verschillende afmetingen en lay-outs waardoor er een
waaier van smaken ontstaat. De appartementen kunnen off-plan worden gekocht,
waardoor het interieur kan worden aangepast of gewijzigd.

De minimalistische appartementen hebben een innovatief ontwerp, gemaakt voor
degenen die van echte luxe genieten. Er zijn prachtige afwerkingen waaronder
parketvloer in de woonkamer, mozaïek tegelvloer in de eetkamer en de witte kasten
in de slaapkamers.
De modernistische appartementen beschikken over een prachtig design, zodat u kunt
genieten van de schoonheid van het modernisme, terwijl u geniet van alle gemakken
van de 21e eeuw en mooie functies, waaronder oude eiken parketvloer, mozaïek
tegels, wandlijsten en messing deurgrepen.
De stads appartementen hebben een verfijnde, stedelijke stijl, het combineerd de
luxe van een voorname gebouw met het comfort en gemak van cutting-edge design
en uitstekende functies, waaronder natuurlijk eiken parketvloer, op maat gemaakte
tegel vloeren, en ebbenhout en stalen deur handgrepen. De wardbrobes en kasten
zijn dezelfde kleur als de muren, en elk detail voegt een unieke kosmopolitische
elegantie interieur ruimten van het appartement.
De woning is een one-of-a-kind en ligt op een toplocatie in het hart van Barcelona.

lucasfox.co.nl/go/casp-33

Spa, Houten vloeren, Hoge plafonds,
Gemeenschappelijk terras
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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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