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ÖVERBLICK

Fantastisk lägenhet med 2 sovrum och badrum,
totalrenoverad till högsta kvalitetsstandard, redo att
flytta in.

Den fantastiska lägenheten på 122 kvadratmeter är verkligen unik. Denna lägenhet
ligger på tredje våningen i en fredad byggnad från 1856 och har totalrenoverats och
möbleras av en känd inredningsstudio.

När vi går in i lägenheten får vi automatiskt en mysig känsla tack vare de varma
färgerna och kvalitetsytorna. När du går in finns det ett ingångsrum med en hall som
leder dig till en 35 kvadratmeter lounge / matplats med en vacker öppen spis i
marmor. En del av de ursprungliga taken, fönstren och plattorna har återställts. Trots
att den befinner sig i gamla stan har lägenheten mycket naturligt ljus.

Köket ligger i anslutning till matsalen, åtskild av originalrenoverade fickdörrar. Det är
ett fullt utrustat Doimo Cucine italienskt kök med Franke och Neff apparater.

Båda sovrummen och dubbelrum och var och en med eget badrum. En med jacuzzi
och den andra med stor dusch. Båda har golvvärme. Sovrummen har också inbyggda
garderober. Räckvidden till sovrummet, du går genom ett separat studieområde,
perfekt för någon som behöver arbeta hemifrån.

Lägenheten vetter mot en gågata; därför är det väldigt tyst.

Lägenheten säljs fullt möblerad, ingår i priset.

Denna fantastiska lägenhet är perfekt för någon som letar efter en lägenhet redo att
flytta in, med högkvalitativa finish, i hjärtat av staden.

lucasfox.se/go/bcn26406

Hiss, , Parkett, Tidstypisk karaktär, Balkong,
Dubbla fönster, Luftkonditionering,
Nära transportmedel, Renoverad,
Uppvärmning, Utrustat kök
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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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