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ÖVERBLICK

Fantastiskt renoverad fastighet, fullt utrustad, med fyra
sovrum med eget badrum i Sant Antoni.

Fastighet belägen i Sant Antoni, 3 minuter från Mercat de Sant Antoni. Den här
fastigheten har designats för att maximera utrymmet och antalet rum, eftersom den
har fyra sovrum med eget badrum, badrum och oberoende luftkonditionering.
Dessutom är köket fullt utrustat och har en balkong som nås både från
vardagsrummet och från ett av sovrummen.

Den ligger i en byggnad från 1940-talet, med klassisk arkitektur med en del av den
exponerade tegelfasaden, samt en elegant entré i ljus marmor. Byggnaden är även
tillgänglig för personer med nedsatt rörlighet, utan arkitektoniska hinder.

När vi kommer in i fastigheten finner vi en hall med rörelsesensorbelysning som leder
till en korridor som ger tillgång till tre av de fyra en-suite sovrummen, två till vänster
och ett till höger. Därefter hittar vi det öppna konceptet kök, fullt utrustat. Den har
alla nödvändiga apparater, såsom gasspis, ugn, mikrovågsugn, diskmaskin, kylskåp,
tvättmaskin och torktumlare, alla från Bosch-tillverkaren. Den har en bar där höga
pallar kan placeras.

När vi går vidare hittar vi ett rymligt vardagsrum/matsal med ett fönster mot gatan
och en dörr till terrassen. Den är utrustad med motoriserade persienner, samt den
fjärde sviten, som vi kommer åt från det sista rummet. Förutom vardagsrummet har
du tillgång till terrassen från detta sovrum. Alla sovrum har ett eget badrum fullt
utrustat med duschbricka, skärm, badrumsskåp och upplyst spegel. Dessutom har var
och en av dem varma och kalla luftkonditioneringsenheter.

Det är en idealisk fastighet för investerare eller familjer som letar efter hem med
många rum och avskildhet.

För mer information, tveka inte att kontakta oss.

lucasfox.se/go/bcn33540

Hiss, Naturligt ljus, Utrustat kök,
Uppvärmning, Rullstolar, Renoverad,
Luftkonditionering, Larm, Interiör, 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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