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ÖVERBLICK

Otroligt duplex takvåning med privat pool, terrass och 9
parkeringsplatser, till salu i Torre Vilana.

339 m² duplex takvåning till salu i Torre Vilana. Byggnaden där den är belägen
erbjuder exklusiva samhällsfaciliteter, inklusive stora trädgårdar med en lekplats för
barn, en park, simbassänger, paddel tennisbanor och omklädningsrum.

Tillgång till fastigheten ligger på första våningen, som har ett stort vardagsrum ut mot
terrassen med en pool. I anslutning till vardagsrummet finns en riklig matsal och
köket, helt utvändigt vänd och utrustat med toppmoderna apparater (Deulonder,
Gaggenau och Corian). Det finns också ett tvättstuga, ett kontor, ett dubbelrum med
eget badrum och det stora sovrummet med ett omklädningsrum, eget badrum och
tillgång till en privat terrass.

En bred trappa leder från korridoren ner till nedre våningen. Denna våning består av
tjänsten / gästrummet med eget badrum, ett dubbelrum med eget badrum och 2 fler
dubbelrum som delar badrum.

Huset har luftkonditionering, laminatgolv, ett inbyggt Bluetooth högtalarsystem,
elektriska markiser, vattenklopp och avkalkare. Dessutom finns det 9 angränsande
parkeringsplatser med ett förråd på 8 m², samt ett 80 m² stort rum, som för
närvarande används som förråd.

En otrolig möjlighet att bo på en exklusiv plats i Barcelona. Kontakta oss för att ordna
en visning eller för att begära mer information.

lucasfox.se/go/bcn14940

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Tennisbana, Spa, Portvakt,
Gym, Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Parkering,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Tjänsteentré, Service-hiss,
Säkerhet, Rullstolar, Renoverad,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm,
Inbyggda garderober, Hemmabio, Grillplats,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Domotiskt system, Djur vänligt
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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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