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ÖVERBLICK

Exceptionella nya lägenheter belägna mellan Glorias och
Sagrada Familia.

Helt ny byggnad med 67 våningar som nås via 2 trapphus. Detfinns 2, 3 och 4-sovrums
våningar så väl som botten plan duplex våningar med stora verandor. Några
fastigheter vetter mot havet, andra mot bergen, med utsikt över en inre bakgård med
rymmliga balkonger. 
Det finns stora parkerings platser och förrådsrum i samma byggnad med diret
förnbindelse till våningarna med hiss.  Vidare är köken fullt utrustade (med apparater
och arbetsytor), badrum med avskärmning, badrums möbler med inbyggda speglar
och termostat kranar i stora badrummet. 
Dessa lägenheter har golv värme, installation för varm och kall luftkonditionering via
ducter. Elerktiska persienner i sovrum och vardagsrum. 
Dessa lägenheter har hög kvalitet och är energi snåla dessutom (Energi rankning - A).

lucasfox.se/go/bcn-glorias

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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