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ÖVERBLICK

Vacker helrenoverad lägenhet till salu på andra våningen
i en ståtlig byggnad från 1910 med en hiss på Carrer
Aribau, i Eixample vänstra delen av Barcelona.

Magnifik renoverad lägenhet till salu i en klassisk byggnad från 1910 med hiss, med
ett privilegierat läge i Eixample vänster om Barcelona

När vi kommer in hittar vi ett rymligt vardagsrum med balkong och ett fönster med
utsikt över Carrer Aribau, som har mycket ljus tack vare sin soliga aspekt. Det har
också ett kök med matplats och utrustade med utrustade apparater som tvättmaskin,
diskmaskin, ultramodern induktionshäll, elektrisk ugn och mikrovågsugn.

Nattområdet har tre sovrum: ett dubbelt utvändigt tak med tillgång till en balkong
med utsikt över gatan; en annan stor singel med tillgång till ett litet galleri; och det
sista dubbelrummet är interiört, så det skulle vara perfekt som kontor eller som
multifunktionellt rum.

Slutligen erbjuder det ett vackert badrum med dusch med skärm och fönster.

Lägenheten har renoverats med de bästa materialen, såsom naturliga trägolv, även
om originalelement som det katalanska välvda taket och de synliga balkarna i
vardagsrummet har bevarats. Den levereras också med kanaliserad värmepumps
luftkonditionering. Balkongen går längs hela fasaden och har också ett separat förråd
på taket.

Vänligen kontakta för mer information om den här lägenheten, perfekt för par,
investerare eller som ett andra hem.

lucasfox.se/go/bcn28286

Hiss, Parkett, Naturligt ljus, , Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
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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