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1 280 000 € Takvåning - Såld
Excellent takvåning med 4 Sovrum med 27m² terrass till salu i Tres Torres,
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ÖVERBLICK

Utmärkt takvåning med perfekt storlek och layout, i
perfekt skick och redo att flytta in; bestående av 4 stora
dubbelrum och 3 badrum med 27 m² terrasser till salu i
Tres Torres.

Vi presenterar denna utmärkta takvåning utifrån med trippelfönster i en
tegelbyggnad, i stadsdelen Tres Torres, nära Sarrià. Det är ett bekvämt 163 m² stort
hem som består av fyra fyrkantiga dubbelrum med inbyggda garderober och tre
kompletta badrum (två av dem har eget badrum).

När det gäller terrasserna har den en bekväm och rymlig huvudterrass på 15 m² vid
foten av vardagsrummet, med tillräckligt med utrymme för ett bord för upp till sex
personer och utrustad med en vattenanslutning och automatiska markiser. Till
huvudterrassen måste vi lägga till ytterligare två terrasser på baksidan, på 4 m² och 5
m², som tillhör två av sovrummen. Slutligen finns det också en utomhus klädstreck (2
m²), fäst vid köket. Allt detta gör ett rymligt, bekvämt och välplanerat hem.

Lägenheten har 2 stora parkeringsplatser i samma byggnad och ett förråd. Byggnaden
har två hissar och ett utomhusområde för snabb parkering eller helt enkelt lämna
passagerare framför ingången för ägarnas bekvämlighet.

Byggnaden har en concierge under arbetstid och är omgiven av en gemensam
trädgård.

På samma sätt är det värt att nämna att korridorerna på alla våningar i byggnaden
nyligen har renoverats och samhällets elektriska installation har också ändrats och
uppdaterats.

Både byggnadens finish och interiören är av beprövad kvalitet.

lucasfox.se/go/bcn29597

Utsikt över bergen, Terrass, Portvakt,
Garagem privada, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Utrustat kök,
Uppvärmning, Öppen spis,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Förråd, Exteriör, Bibliotek, 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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