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REF. BCN12255

1 750 000 € Takvåning - Såld
Takvåning med 6 Sovrum med 94m² terrass till salu i Tres Torres, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Tres Torres »  08017
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ÖVERBLICK

Möjlighet att personifiera och renovera detta hem med fri
utsikt och parkering i samma byggnad, i bostadsområdet
Tres Torres.

Denna eleganta duplex takvåning på 310 m² ligger i en byggnad med hiss i
bostadsområdet Tres Torres, nära prestigefyllda internationella skolor. Takvåningen
upptar ett helt golv i byggnaden och är helt utvändigt vänd, så det får gott om
naturligt ljus och vacker utsikt. Det erbjuder möjlighet att skräddarsy lägenheten med
en personlig renovering.

Det finns tillgång till en stor hall med ett kontor och en krökt trätrappa till
övervåningen. Det har ett vardagsrum med 2 stora rum med öppen spis och tillgång
till terrassen, en matsal, en köksavdelning, ett tvättstuga, serviceinträde och ett
service sovrum med inbyggda skåp tillsammans med eget badrum. På andra sidan
hallen finns en gästtoalett, ett sovrum med garderober och ett eget badrum samt en
hall som leder till ett komplett badrum och 2 sovrum som förbinder varandra, med
möjlighet att användas som en Huvudsovrum.

Övre våningen har en stor hall som leder till ett stort mångsidigt utrymme med 3 yttre
väggar med en spiraltrappa som ger tillgång till 70 m² terrassen för privat bruk samt 2
balkonger med täckta förråd. Denna våning består också av sovrummet tillsammans
med en hall, badrum, garderober, ett angränsande gym och terrass.

Takvåningen levereras med massiv ekgolv, individuell uppvärmning med radiatorer
och 2 parkeringsplatser i samma byggnad. Kontakta oss för mer information om
denna fastighet och att ordna ett besök.

lucasfox.se/go/bcn12255

Utsikt över bergen, Terrass, Portvakt,
Garagem privada, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Uppvärmning, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Service-hiss, Säkerhet, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
I behov av renovering , Förråd, Exteriör,
Djur vänligt, Balkong
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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