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Lägenhet med 2 sovrum, 2 badrum och balkong,
totalrenoverad i en vacker ståtlig byggnad från 1936.
Lägenheten ligger mycket bra i Eixample Right, specifikt i Fort Pienc, på Carrer Nàpols,
några steg från Passeig de Sant Joan. Här hittar vi många bussar och tunnelbana för
att komma till stadens centrum på bara 5 minuter.
Byggnaden går tillbaka till 1936 och är i utmärkt skick eftersom den har passerat alla
motsvarande tekniska inspektioner. Den har en hiss.
Det är en totalrenoverad lägenhet på huvudvåningen med en byggd yta på 78 m² och
6 m² balkong. Lägenheten är fördelad på en våning. När vi kommer in till höger hittar
vi ett komplett badrum med badkar och strax efter vi ser ett öppet och utrustat kökmatsal. Köket är rymligt och fyrkantigt och är fullt utrustat med apparater. Till vänster
har vi det andra badrummet med dusch och granne med ett inre-vänt enkelrum med
bra storlek. Längre framåt ligger vardagsrummet, som är vänd mot utsidan och är
mycket trevligt och soligt, eftersom det har tillgång till en trevlig balkong. Äntligen
finns det sovrummet, även utvendigt, med inbyggda garderober och tillgång till
balkongen, för att njuta av ljus större delen av dagen
Höjdpunkterna på fastigheten inkluderar dess ursprungliga periodfunktioner, såsom
det välvda taket (katalanska valv) och mosaikgolvet i köket och matsalen, liksom de
inbyggda garderoberna i sovrummet och vardagsrummet. Trots att det är på en
bottenvåning är det en mycket tyst lägenhet eftersom den vetter mot en stor
kvartergård, som ger integritet. Lägenheten levereras fullt möblerad och med
apparater.
Det är idealiskt för par eller singlar som letar efter en ljus, fridfull, nyrenoverad
lägenhet med bra läge.
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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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