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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i El Raval,
Barcelona med ett start pris på 475,000 €

Ecoliving 1802 är en ny utveckling i Barcelona som vill erbjuda en social, kollektiv och
ekologisk livsstil i en gammal renoverad textilfabrik.

Bostadstextilfabriken som har inspirerat detta projekt byggdes 1802, på en plats där
fram till dess några fruktträdgårdar hade lokaliserats. Trots byggnadens robusthet
och dess mer än två århundradenas historia har denna byggnad bevittnat några av de
tuffaste ögonblicken i staden, till exempel bombningen av Barcelona under
inbördeskriget. Faktum är att fabriken var målet för en av projektilerna, en händelse
som idag har firats med en staty på bottenvåningen.

Idag har denna fabrik genomsyrad av historia renoverats för att vara värd för ett
arkitektoniskt projekt vars mål är att se en grönare framtid och ge en fredlig,
hälsosam, hållbar och social livsstil i hjärtat av staden.

En av styrkorna med denna nya utveckling är dess gemensamma områden. Ett
kollektivt och socialt band mellan grannar kommer att främjas genom gemensamma
utrymmen och en mobilapplikation som heter "Living App", för att bland annat
organisera aktiviteter och evenemang, dela utrymmen och trädgårdsprodukter.

Projektet kommer att ha en stadsgrönsaksträdgård med återvinning av regnvatten
och en korg för egenkonsumtion som kommer att hanteras av ett specialiserat
företag, även om grannarna kommer att kunna delta i odlingen och insamlingen.
Ekologiska och hållbara workshops och aktiviteter kommer också att organiseras. Det
kommer också att finnas en social klubb med kapacitet att erbjuda kök eller TV-
tjänster, och där det kan finnas ett medarbetande spa och utrymme att organisera
middagar, möten, kulturella eller sportevenemang.

Taket på byggnaden kommer att erbjuda en 18-meters pool, perfekt för att svalka av i
fullständig integritet, tack vare gallerverk från den gamla fabriken. Detta område
kommer att omges av ett magnifikt chill-out och solarium.

När det gäller bostäder erbjuder projektet ett brett utbud av lägenheter som
anpassar sig till flera behov. De kännetecknas av att de är flexibla eftersom rum eller
vindar enkelt kan läggas till och deras layout kan ändras på ett ögonblick tack vare
deras mobila skåp, moduler etc.

lucasfox.se/go/bcn29286

Swimming pool, Portvakt, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak,
Gemensam terrass, Renoverad, Nybyggd,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Exteriör, Dubbla fönster, Djur vänligt,
Chill out plats, Balkong
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Du kan välja mellan lägenheter med utsikt över Barcelonas vackra gamla kvarter,
lägenheter med utsikt över de lugna gemensamma områdena, låga loft med
angränsande verkstäder eller lyxiga ljusa takvåningar.

Naturligtvis har alla hem de bästa finishen och en attraktiv industriell stil som aldrig
går ur mode.

Det bör noteras att byggnaden har conciergetjänster, eluttag för elcyklar och att det
finns parkeringstjänster i närheten.

Kontakta oss för mer information eller för att ordna ett besök

Höjdpunkter

Kollektivt och ekologiskt arkitektoniskt projekt
Gammal renoverad textilfabrik med några av dess element återställda
Utmärkta samhällsområden, med en urbant köksträdgård, pool, solarium och en
social klubb för att fira evenemang, träna yoga, ha ett samarbetsutrymme
Flexibla hem med layouter som kan ändras på några minuter
Med conciergeservice, videoövervakning och uttag för elcyklar
I Barcelonas gamla stad, nära havet
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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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