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ÖVERBLICK

Fredligt, ljust renoverat radhus med 7 sovrum, 5 badrum,
en trädgård och en pool.
Detta imponerande 565 m² radhus nära Turó Park erbjuder enastående stad som
lever över 7 våningar med hiss.
Högkvalitativa ytbehandlingar, hemautomatisering och hög säkerhet kombinerar att
skapa en underbar familjestuga, förstärkt av terrasser på 3 våningar, en härlig privat
75 m² trädgård, ett gym och en mycket elegant inomhuspool.
Alla rum har gott om naturligt ljus. Vita toner och trägolv och trappa ger hela huset en
varm och välkomnande känsla, medan luftkonditionering garanterar maximal komfort
under hela året.
Den huvudsakliga vardagsrummet är öppet och dubbelhöjd i ena änden, med ett stort
vardagsrum och bibliotek med öppen spis och direkt tillgång till trädgården med sin
gräsmatta och täckt sittgrupp. Det finns också ett tyst, soligt kontor och toalett på
denna nivå.
Den övre matsalen är gallerierad med glasbalustrådar för att förbättra öppenheten
och ansluta den till vardagsrummet och trädgården nedanför. Det har också en egen
terrass. Denna våning serveras av ett stort, elegant, minimalistiskt kök med egen
frukost och familjens matplats.
Befälhavaren sviten ligger på andra våningen och har en terrass, två stora
omklädningsrum, ett fantastiskt badrum med fantastiska badkar och dusch. Det har
också ett eget stort vardagsrum med öppen spis.
De två bästa nivåerna är mycket karaktäristiska. På fjärde våningen finns två
generösa sovrum, ett gemensamt badrum, ett underbart vardagsrum och en terrass.
Huset är toppat av ett ljuvt vinden rum som översväms med naturligt ljus.
Den övre källaren har utställnings swimmingpool och gym, ett stort rum, ett badrum
och ett serviceområde. Nedan är det ett 4-bil garage, förråd och maskinområde.
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Swimming pool, Hiss, Naturligt ljus, Parkett,
Parkering, Dubbla fönster, Larm,
Luftkonditionering, Nära transportmedel,
Öppen spis, Tvättstuga, Uppvärmning,
Walk-in closet
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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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