
SÅLD

REF. BCN33367

630 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 2 Sovrum med 16m² terrass till salu i Gràcia, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Gràcia »  08025

2
Sovrum  

2
Badrum  

147m²
Planlösning  

16m²
Terrass

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

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Rymligt 148 m² loft med inflyttningsbevis, med ett stort
vardagsrum på nästan 80 m² med ett öppet kök och
tillgång till en terrass till salu i en ståtlig byggnad med
conciergeservice i Gràcia, Barcelona.

Denna vackra fastighet har ytskikt och material av bästa kvalitet med en markant
industriell karaktär, med funktioner som mikrocementgolv, exponerade tegelväggar,
luftkonditioneringskanaler, exponerade stålpelare och skjutdörrar med flera.

Likaså har den en öppen och rymlig planlösning, med de nödvändiga egenskaperna
hos ett autentiskt loft, såväl som klassiska inslag av lokal arkitektur som de
katalanska välvda taket, vilket bidrar till att ge mer höjd och ljus till rummen. Stål-
och träfinish i kök och badrum ger en minimalistisk estetik.

Kontakta oss gärna för att ordna en visning.

lucasfox.se/go/bcn33367

Terrass, Portvakt, Hiss, Högt i tak,
Utrustat kök, Luftkonditionering, Larm
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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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