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REF. BCN34001

2 350 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 5 Sovrum med 30m² terrass till salu i Turó Park, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Turó Park »  08021
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5
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Terrass
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ÖVERBLICK

Lyxigt helt nytt hem med massor av naturligt ljus och en
solig terrass till salu i en elegant 1960-talsbyggnad
designad av Francesc Mitjans i Turó Park, Barcelona.

Denna underbara lägenhet på 285 m² med 5 sovrum ligger i en byggnad från 1961
ritad av Francesc Mitjans, ett stenkast från Turóparken och dess exklusiva butiker.
Byggnadens entré har en elegant nedhängd trappa och en grönskande anlagd
innergård på bottenvåningen. Byggnaden har en conciergeservice och entré för
servicepersonal. Dessutom ingår en parkeringsplats i byggnaden och ett förråd i
priset.

Fastigheten, som just har renoverats av inredningsarkitekten Ingrid Matheu, åtnjuter
rikligt med naturligt ljus tack vare sitt privilegierade läge på byggnadens femte våning
och dess rum sticker ut för sin rymlighet.

I dagområdet hittar vi ett rymligt vardagsrum-matsal med öppen spis och tillgång till
en trevlig terrass med växter, automatisk bevattning och utsikt över staden; ett
perfekt hörn för att placera ett chill-out område och kunna njuta av Barcelonas
privilegierade klimat. Köket av märket Santos har smakfullt designats, bevarat det
ursprungliga Mitjans-golvet, och har högkvalitativa ytbehandlingar och apparater,
inklusive ett vinkylskåp. I anslutning till köket finns en praktisk tvättstuga, samt ett
servicerum med komplett badrum.

Vi når nattområdet via en stor avsats. Här hittar vi 4 ljusa sovrum med 2 privata
badrum med dusch. Dessa drar nytta av ett smart och elegant val av porslinsstengods
eller pappersbeklädnad från huset Riviera Maison, såväl som avancerade
sanitetsartiklar, som Dorn Bracht och Duravit. Bland de 4 sovrummen sticker det
stora sovrummet ut, som har en otrolig omklädningsdel och badrum i samma
utrymme, med dusch och även badkar.

Fastigheten har massiv ekgolv, svartlackade aluminiumfönsterkarmar med
luftkammare och dubbelglas samt fönsterluckor med automatiska mekanismer.
Fastigheten är utrustad med kanalluftkonditionering och radiatorvärme.

För mer information och för att boka ett besök, tveka inte att kontakta oss.

lucasfox.se/go/bcn34001

Terrass, Portvakt, Hiss, Tidstypisk karaktär,
Parkett, Högt i tak, Parkering,
Walk-in closet , Uppvärmning, Tvättstuga,
Service-hiss, Öppen spis,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör
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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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