
REF. BCN28119

1 850 000 € Takvåning - Till salu
Excellent takvåning med 3 Sovrum till salu i Eixample Höger, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08008

3
Sovrum  

3
Badrum  

173m²
Planlösning  

5m²
Terrass

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Takvåning med terrass till salu, levereras nyrenoverad
och fullt möblerad, inflyttningsklar.

Beläget på Enric Granados med Avenida Diagonal, ett utmärkt läge i Barcelona,
presenterar Lucas Fox en fantastisk takvåning till salu. Den ligger i en perfekt bevarad
byggnad från 1919 som har hiss.

Huset har renoverats och inretts av en berömd Barcelona arkitektur- och
inredningsstudio, som tar hand om även den minsta detalj.

Den har tre dubbelrum, två av dem en-suite, och tre badrum med dusch.

När vi kommer in i lägenheten hittar vi en bred korridor som till vänster leder oss till
husets sociala avdelning, som har ett rymligt vardagsrum med matplats med tillgång
till en liten terrass, galleriet och den halvöppna kök från det italienska företaget
Modulnova, fullt utrustat med märkesapparater.

Vi hittar också ett dubbelrum med eget badrum med inbyggda garderober och ett
komplett badrum med dusch i korridoren.

Till höger om entrén till lägenheten finner vi två exteriöra dubbelrum med inbyggda
garderober, ett av dem en-suite.

Vi hittar även en universaldel och tvättstugan.

Lägenheten är utrustad med gasradiatorvärme, kanalluftkonditionering med varm-
och kallpump, parkettgolv, tvåglassnickerier, bland annat.

Kontakta oss för att boka ett besök.

lucasfox.se/go/bcn28119

Terrass, Hiss, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, , , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Rullstolar, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, 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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