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ÖVERBLICK

Lyxig lägenhet renoverad 2019 med mycket bra
planlösning, en 26 m² terrass från vardagsrummet, 5
sovrum med privata badrum, 4 parkeringsplatser och ett
förråd, i Turó Park.

Lucas Fox presenterar denna 426 m² stora lägenhet med en 26 m² stor terrass,
belägen i en tegelbyggnad från 1968, med en stor hall, en conciergeservice och 24-
timmars bevakning, samt en separat ingång för servicepersonalen. Den har två hissar
och en tredje för personal. Det är beläget i den eleganta och exklusiva stadsdelen
Turo Park, mycket bra förbindelser till resten av staden och nära internationella
skolor och alla andra tjänster.

Vi kommer in i fastigheten genom en bred hall som leder till vardagsrummet med
öppen spis, arbetsrummet med garderob och gästtoalett med kopparhandfat. Det
första rummet är upphöjt i två trappsteg och vetter mot det rymliga och eleganta
huvudvardagsrummet som får rikligt med naturligt ljus tack vare de stora fönstren
från golv till tak som leder ut till den 26 m² stora terrassen som vetter mot sydost. Till
höger finns ytterligare ett vardagsrum med soffor med förinstallation för ett biorum,
perfekt för att se film med familjen i en väldigt mysig atmosfär.

Till vänster om huvudloungen hittar vi den eleganta formella matsalen, med ett stort
mittbord, väggar dekorerade i blå nyanser och en central guldlampa. Därefter finns
det moderna köket med fönster, en central ö och originaltak med katalanska valv och
metallbjälkar. Köket inkluderar italienska Elmar designmöbler och exklusiva vitvaror
av märket Wolf. Den erbjuder två kokplattor, en gashäll med två brännare och en
annan induktionshäll med fyra plattor, två ugnar och en tallriksvärmare, en Asko
paneldiskmaskin, Sub Zero kyl, vinkällare och frys. Detta spektakulära kök
kompletteras med ett informellt matbord. Längre fram finns en angränsande
tvättstuga med Asko tvättmaskin och torktumlare samt specialtork för skjortor. Den
har även ett galleri för torkning av tvätt och ett sovrum för servicepersonal med
komplett badrum med dusch. Parallellt med stora salen finns personalentrén.

lucasfox.se/go/bcn33985

Terrass, Portvakt, Garagem privada, Hiss,
Tidstypisk karaktär, Parkett, Naturligt ljus,
Högt i tak, Parkering, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Service-hiss, Säkerhet, Renoverad,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Hemmabio, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Djur vänligt,
Chill out plats
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Fastigheten skiljer tydligt mellan dagområdet och nattområdet. Den senare består av
en master-svit som inkluderar ett utsökt sovrum med en stor garderobsyta, två
konkurrerande badrum: ett med en elegant designerdusch och badkar, toalett och
bidé; och en annan med dusch, toalett och bidé. Därefter finns en landning med
garderober som leder till två dubbelrum med inbyggda garderober, båda mot
nordost, ett med komplett badrum med dusch och det andra med badkar.
Nattområdet kompletteras av ytterligare en dubbelsvit som har en nordostlig aspekt
med ett komplett badrum med dusch.

Fastigheten kompletteras med fyra stora parkeringsplatser i byggnaden samt ett
förråd.

Lägenheten renoverades 2019 med högkvalitativa material och utmärker sig för sin
spektakulära finish och utmärkta naturliga ljus. Den har fiskbensparkettgolv i massiv
ek, vitlackerade trädörrar, motoriserade persienner och markiser, Mitsubishi
luftkonditionering med kanalvärmepump justerbar för vart och ett av rummen och
centralradiatorvärme. Dessutom ingår vintage kopparfärgade strömbrytare med
ljusstyrning av dimmertyp. Den har ett eget panna- och vattenavhärdarsystem,
förutom det allmänna avhärdarsystemet i byggnaden.

Ett utmärkt tillfälle för familjer som söker en ljus, funktionell och bekväm lägenhet,
mycket bra belägen med fantastisk utsikt. Kontakta oss 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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