
VENDIDO

REF. CASAS-TIANA

New development - Vendido
Casas Tiana Casas / Vilas, Tiana, Barcelona
Nova construção de Casas / Vilas à venda in Tiana, Barcelona

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.pt Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Casas / Vilas à venda in Tiana, Barcelona

Uma nova promoção de construção com 5 casas de construção completamente
acabadas, construídas em 2017, a apenas 5 minutos a pé do centro de Tiana.

As casas oferecem uma área construída entre 178 m² e 226 m², e todas têm 2 terraços:
um no térreo e outro no telhado, com vista para todo o vale.

No térreo, encontramos a sala de estar com acesso ao amplo terraço, cozinha e
banheiro. O primeiro andar abriga a área noturna: o quarto principal com seu próprio
banheiro, um quarto duplo, um quarto individual e um banheiro compartilhado com
banheira.

Todas as casas têm 3 quartos e um quarto no porão que pode ser usado como quarto
de hóspedes, ao lado de um banheiro e da garagem de 2 andares.

Essas casas possuem o Certificado de Eficiência Energética B, com paredes e teto
completamente isolados, janelas de alumínio de vidro duplo de alta qualidade e um
sistema de recuperação de calor usando energia aerotérmica.

Destaques

5 unidades disponíveis
Localização estratégica muito perto do centro de Tiana
Design elegante do trabalho visual
2 grandes terraços
Alta eficiência energética

lucasfox.pt/go/casas-tiana
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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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