
VENDIDO

REF. STC26852

468.600 € Apartmento - Vendido
Apartmento Nova construção Quartos à venda em Sant Cugat, Barcelona
Spain »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08172

3
Quartos  

2
wc  

92m²
Plano

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.pt Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

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


DESCRIÇÃO

Fantástico apartamento de luxo novo construído para
venda com acabamentos de alta qualidade, um lugar de
garagem e 2 piscinas comunitárias.

O empreendimento conta com equipamentos e acabamentos da melhor qualidade,
com carpintarias exteriores em alumínio nas janelas e portas de varanda, vidros
laminados com câmara de ar tipo Climatit para maior eficiência energética, estores
automáticos e elevador.

As casas estão distribuídas da seguinte forma: hall-circulação 3,68 m², sala estar-
jantar 28,73 m², cozinha 8,39 m², quarto en-suite 14,44 m² com closet e casa de banho
com duche de 3 , 98 m², mais 2 quartos de 8,22 m² e 8,62 m², e outro banheiro de 3,52
m².

Possui ainda roupeiros embutidos em todos os quartos, portas interiores lacadas e
maciças e soalho flutuante AC4.

Estes acabamentos tornam esta magnífica casa única na sua classe: sem dúvida, uma
casa de designer com possibilidade de a personalizar ao gosto do comprador e com
lugar de garagem no próprio imóvel.

Vale destacar as duas piscinas e o jardim do solário da fazenda.

Contate-nos para mais informações ou para marcar uma visita.

lucasfox.pt/go/stc26852

Piscina, Edifício modernista,
Estacionamento, Aquecimento,
Ar condicionado, Cozinha equipada,
Obra nova, Painéis solares ,
Perto de transporte público ,
Próximo de escolas internacionais
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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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