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ÖVERBLICK

Lyxig 1-sovrumslägenhet med klass A-energicertificering
till salu i en ny utveckling i Eixample Right of Barcelona.

Córcega-Bailén är en utmärkt ny utveckling, i ett av de mest eftertraktade
stadsdelarna i Barcelona, Eixample. Det är ett mycket exklusivt område som rymmer
några av de viktigaste modernistiska byggnaderna i Barcelona. Dessutom erbjuder
det ett brett utbud av tjänster och är perfekt ansluten till resten av staden.

Córcega-Bailén är ett samhälle som sticker ut för sin design och elegans, med
bostäder utformade för att få maximal energieffektivitet, för större komfort och
besparingar för sina nya boende.

Denna lägenhet ligger på femte våningen och har mycket naturligt ljus tack vare dess
höjd. Vid inresa till höger arrangeras dagområdet med ett öppet rum som rymmer
vardagsrum, matsal och kök. Detta rum har stora fönster som gör att ljuset kan
tränga in och uppnå större ljus.

När du återvänder till ingången är det stora sovrummet och badrummet till vänster.

Lägenheten har finish och element av högsta möjliga kvalitet och en klass A-
energicertifiering. Detta uppnås tack vare sin moderna design, dess högkvalitativa
material och dess perfekta värmeisolering, med en lackerad yttre snickeri av
aluminium med dubbelglas av Climalit med termisk och akustisk brobrott. Det
inkluderar också ett luftkanal med kanaliserad varm- / kall värmepump med stöd för
aerotermisk produktion. Allt detta innebär betydande energibesparingar och ökad
komfort.

Köket är fullt utrustat med bänkskivor från Silestone, vitvaror från Balay och Roca-
kranar. Badrummet har Roca-kranar och en duschpelare med en blandare. Slutligen
kan vi markera laminatgolvet i sovrum och vardagsrum och porslinstengods i badrum
och kök.

Utvecklingen erbjuder utmärkta gemensamma utrymmen som inkluderar en pool
med upplyst glas, solarium och chill-out-områden och garage för maximal komfort.
Motorcykel- och bilparkeringsplatser finns i samma byggnad med priser från € 3500
respektive € 33.000.

Kontakta oss för mer information om denna lyxlägenhet i en ny utveckling med
utmärkta samhällsområden.

lucasfox.se/go/bcn25871

Swimming pool, Hiss, Parkett, Naturligt ljus,
Högt i tak, Utrustat kök, Uppvärmning,
Nybyggd, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Dubbla fönster
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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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