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DESCRIÇÃO

Luxuosa casa nova com muita luz natural e um terraço
ensolarado à venda em uma elegante propriedade de
1961 projetada por Francesc Mitjans no Parque Turó,
Barcelona.
Este maravilhoso apartamento de 285 m² com cinco quartos está localizado em um
prédio de 1961 projetado por Francesc Mitjans, a poucos passos do Turó Park e suas
lojas exclusivas. A entrada da propriedade apresenta uma elegante escada suspensa
e um pátio com paisagismo exuberante no piso principal. A quinta tem portaria e
entrada de serviço. Além disso, um lugar de estacionamento no edifício e uma
arrecadação estão incluídos no preço.
A casa, que acaba de ser reformada pela designer de interiores Ingrid Matheu, goza
de muita luz natural devido à sua localização privilegiada no quinto andar do edifício
e seus cômodos se destacam pela amplitude.
Na zona diurna encontramos uma espaçosa sala de estar-jantar com lareira e acesso
a um agradável terraço com plantas, rega automática e vista sobre a cidade; um canto
perfeito para colocar uma área chill-out e poder desfrutar do clima privilegiado de
Barcelona. A cozinha da marca Santos foi projetada com muito bom gosto,
preservando o piso original da Mitjans, e apresenta acabamentos e eletrodomésticos
de alta qualidade, incluindo uma garrafeira. Anexado à cozinha, há uma área de
lavanderia prática, além de um quarto de serviço com banheiro completo.
Para a área noturna, acessamos através de um grande distribuidor. Nele,
encontramos quatro quartos luminosos com duas casas de banho privativas com
chuveiro. Estes beneficiam de uma escolha inteligente e elegante de grés porcelânico
ou revestimento de papel da casa Riviera Maison, bem como louças sanitárias de alta
qualidade, como Dorn Bracht e Duravit. Entre os quatro quartos, destaca-se o quarto
principal, que abriga um incrível closet e banheiro no mesmo espaço, com chuveiro e
também banheira.
A casa tem pavimento em carvalho maciço, carpintaria em alumínio lacado a preto
com câmara de ar e vidros duplos e portadas com automatismos. A casa está
equipada com ar condicionado canalizado e aquecimento por radiador.
Para mais informações e marcação de visita, não hesite em contactar-nos.
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lucasfox.pt/go/bcn34001
Terraço, Serviço de porteria, Elevador,
Características da época, Parquet,
Tectos altos, Estacionamento, Alarme,
Aquecimento, Ar condicionado,
Armários empotrados , Chaminé, Despensa,
Elevador de serviço, Exterior, Lavandaria,
Vestiário
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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