
REF. BCN35765

453.000 € Apartmento - Venda
Apartmento Excelentes condições Quartos with 8m² terraço à venda em Sants,
Barcelona
Spain »  Barcelona »  Barcelona-city »  Sants »  08014

2
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2
wc  

79m²
Plano  

8m²
Terraço

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.pt Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
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DESCRIÇÃO

Excelente apartamento de 2 quartos com terraço de 8 m²
à venda em Sants, Barcelona.

Lucas Fox apresenta o Finland Apartments, um empreendimento de construção
recente localizado em uma das áreas mais procuradas de Barcelona, o bairro de
Sants-Montjuïc.

A promoção situa-se numa quinta totalmente reabilitada. Este apartamento tem dois
quartos, dois banheiros, uma área de dia em plano aberto com sala de jantar e
cozinha e um terraço privativo para descansar e relaxar após um longo dia. Da
mesma forma, para usufruto de todos os vizinhos, oferece acesso a um terraço de uso
comunitário na cobertura com área de solário.

A casa tem um design moderno e uma distribuição muito confortável, com uma área
de dia aberta, que inclui a sala de jantar e a cozinha americana, e goza de excelente
ventilação. Graças à sua distribuição, a casa também é muito luminosa.

Quanto às suas características, está dotado de instalações novas, com excelentes
qualidades nas casas de banho e cozinha e com acabamentos de alto nível. Inclui
piso em parquet nas divisões principais e microcimento nas casas de banho,
iluminação LED e videoporteiro. Para maior conforto e poupanças significativas,
usufrui de uma grande eficiência energética, graças às suas janelas com carpintaria
de alumínio e vidro com ruptura térmica e câmara de ar, ao seu sistema de
climatização quente/frio através de condutas e ao seu sistema aerotérmico para
produção de água quente sanitária.

Contacte-nos para mais informações.

lucasfox.pt/go/bcn35765

Elevador, Parquet, Luz natural,
Terraço comunitário, Varanda, Renovado,
Perto de transporte público ,
Janelas de vidro duplo , Exterior,
Cozinha equipada, Armários empotrados ,
Ar condicionado, Aquecimento
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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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