
RESERVERAD

REF. BCN33975

1 475 000 € Lägenhet - Till salu - Reserverad
Excellent lägenhet med 4 Sovrum med 15m² terrass till salu i Sant Gervasi -
Galvany
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sant Gervasi - Galvany »  08006
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ÖVERBLICK

Underbar helt utvändig renoverad lägenhet med mycket
dagsljus, 13,52 kvm terrass och 1,88 kvm balkong, 3
dubbelsviter och ett dubbelrum, förråd och
conciergeservice.

Underbar helt utvändig renoverad lägenhet i en emblematisk kulturminnesmärkt
byggnad från 1969 skapad av den prestigefyllda arkitekten Francesc Mitjans i Miró,
representant för den moderna rörelsen.

Byggnaden kännetecknas av sin dubbelhöjda entré, en rymlig lobby i två plan och
conciergeservice samt en separat ingång för servicepersonalen. Byggnaden har hiss.
Det 4,96 m² stora förrådet ligger i byggnadens källare.

Lägenheten har en fyrkantig planlösning och är rymlig och ljus tack vare sina stora
fönster. Den har laminatparkettgolv och stengods i våtutrymmen, trädörrar,
motoriserade fönsterluckor, Daikin luftkonditionering, värmepump genom kanaler
med temperaturkontroll i varje rum, uppvärmning med radiatorer och centralt
varmvatten, LED-lampor, aluminiumfönster med climalit luftkammare och
larmsystem.

Lägenheten nås genom en stor hall med skräddarsydda skåp som leder oss till det
stora utrymmet i vardagsrummet som vetter mot sydväst med tillgång till en trevlig
13,52 m² terrass, perfekt för att placera lite chill out möbler. Skjutdörrar ger vika för
ett dubbelrum med öppen spis, perfekt för ett kontor, bibliotek, ett fjärde sovrum
eller ett andra vardagsrum. Tvärs över hallen finns ett gästtoalett med dusch och en
stor klädkammare perfekt för bagage och kläder. Ett rymligt och funktionellt modernt
kök med indirekt belysning under möblerna, en matplats och naturligt ljus. Den är
fullt utrustad med avancerade apparater, en stor ö och gott om förvaringsutrymme.
Köket ger tillgång till bruksdelen med tillgång till 1,88 m² stor balkong där
servicepersonalens entré finns.

Nattområdet har två utåtvända dubbelrum med eget badrum med mycket dagsljus,
med två privata badrum, ett med dusch och det andra med badkar, och inbyggda
garderober. Nattområdet kompletteras av en mastersvit med en stor garderobsyta,
eget badrum med dusch, dubbla handfat och bidé, samt ett rymligt rum med utgång
till terrassen.

lucasfox.se/go/bcn33975

Terrass, Portvakt, Hiss, Naturligt ljus,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Tjänsteentré, Service-hiss,
Renoverad, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt
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Fastigheten renoverades för 2 år sedan med material och ytbehandlingar av högsta
kvalitet, inklusive individuellt kontrollerad luftkonditionering och kanaluppvärmning.

Detta är ett utmärkt tillfälle för familjer som letar efter en ljus, funktionell och
bekväm lägenhet, samtidigt som den ligger bra till och har fantastisk utsikt.

Kontakta oss gärna för mer information eller för att boka ett besök.
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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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