
SÅLD

REF. BCN10535

730 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 2 Sovrum till salu i Eixample Höger, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08010

2
Sovrum  

2
Badrum  

97m²
Planlösning

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
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https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Fantastisk lägenhet renoverad med högkvalitativa finish i
en finca regia bredvid Plaça Catalunya och Plaça
Urquinaona.

Denna vackra lägenhet att renovera ligger på huvudgolvet i en byggnad med hiss,
bara några minuter från Plaça Catalunya. Fastigheten står ut för sin utmärkta
renovering, som har kombinerat moderna, toppkvalitets finish och material med
charmiga originalfunktioner som högt i tak, lister och dörrar. Det skulle vara möjligt
att bygga en terrass på baksidan, vilket skulle göra lägenheten extra speciell.

Dagsområdet består av ett stort vardagsrum, fyllt med naturligt ljus och med ett
utmärkt öppet kök av Leicht utrustade med Bosch apparater och Grohe kranar.

Nattområdet erbjuder 2 fantastiska badrum komplett med Mapini-möbler och 2
rymliga och bekväma sovrum.

Lägenheten har vackra hydrauliska golv av Pinar Miró och parkettgolv. Dessutom är
den utrustad med ett Mitsubishi luftkonditioneringssystem och återställda Roca
gjutjärn radiatorer för att säkerställa komfort under hela året. Fönstren är trä och har
dubbla glasrutor, dörrarna har återställts och återställts med handtag från den
tidlösa serien av Formani.

Kontakta oss för att besöka denna magnifika renoverade lägenhet i centrala
Barcelona.

lucasfox.se/go/bcn10535

Hiss, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, Mosaikgolv, Högt i tak, ,
Gemensam terrass, Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Interiör, Dubbla fönster, 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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