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1 180 000 € Lägenhet - Såld
Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum till salu i Eixample Vänster, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Vänster »  08008
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2
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Terrass
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ÖVERBLICK

Lyxigt nytt familjhem byggt till högsta standard i en
fredad byggnad från 1873 på en av de mest exklusiva
gatorna i Barcelona.

Enric Granados Rossello, en exklusiv ny utveckling, presenterar denna samling lyxhus
på ett oslagbart läge på Barcelonas gyllene torg, omgivet av de mest exklusiva
butikerna och prestigefyllda restaurangerna.

Projektet består av renovering av en magnifik fredad byggnad från 1873, en av de
första gods som byggdes under byggandet av Eixample de Cerdà. På grund av sitt
kulturarvsvärde och för att upprätthålla det urbana och arkitektoniska minnet
kommer dess ursprungliga fasad att bevaras, medan de nya bostäderna kommer att
få all den komfort som ett modernt, modernt miljövänligt hem förtjänar.

Denna byggnad har bara 2 lägenheter per våning, så du kan njuta av mycket lugn och
avskildhet. Denna 124 m² stora lägenhet med 3 sovrum och 2 badrum utmärker sig för
sitt eleganta dagområde, som presenteras som ett ljust och flytande utrymme som du
kan anpassa efter din smak och behov. Å andra sidan erbjuder nattområdet rymliga
och bekväma sovrum, där du kan vila lugnt efter en lång dag.

Utan tvekan har alla hem i detta projekt de högsta standarderna. Köket är från
Bulthaup, ett varumärke som fokuserar på att göra ditt dagliga liv enklare med smart
och modern design; och den är utrustad med Neff -apparater, som erbjuder
extraordinära produkter med hög prestanda för att säkerställa din maximala komfort.
Badrummen är också utrustade med premiummärken som Duravit eller Hansgrohe.

Bland de högkvalitativa finisherna hittar vi även ekparkett, porslinsgolv, golvvärme,
luftkonditionering, aluminiumsnickerier och inbyggda garderober.

Kontakta oss för mer information och för att ordna en visning.

lucasfox.se/go/bcn24943

Hiss, Parkett, Naturligt ljus, , Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad, Nybyggd,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Interiör, Förråd, Exteriör,
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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