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ÖVERBLICK

Trevlig ny 2-rumslägenhet med en 40 m² takterrass till
salu i en renoverad byggnad i Barcelonas gotiska kvarter.

Lucas Fox presenterar Milans, en otrolig nybyggnation i en renoverad byggnad med en
gemensam terrass, i hjärtat av Barcelonas gotiska kvarter, i ett exklusivt läge med alla
tjänster till hands och med ett fantastiskt kultur- och turistutbud.

Byggnaden, verk av den berömda arkitekten Francesc Daniel Molina, har en triangulär
fasad, för att tillåta naturligt ljus att komma in i alla hem och har en terrass med
solarium på taket, med tillgång för alla invånare, för att dra fördel av det milda
klimatet i området. Dessutom, för större komfort, har den en hiss som ansluter till
alla våningar.

Denna lägenhet ligger på andra våningen i byggnaden. När vi kommer in hittar vi en
distributör som leder oss till resten av rummen i huset. Först och främst hittar vi ett
rymligt vardagsrum-matsal med öppet kök, med två balkonger mot gatan. Till vänster
om vardagsrummet finns ett enkelrum med utgång till balkongen, ett komplett
badrum och master bedroom med utgång till balkongen. Huset är komplett med en
stor privat terrass på 40 m² med solarium på taket.

Huset har en modern design, med all utrustning, samtidigt som det inkluderar
återvunna tidselement, såsom välvda tak och hydrauliska golv. Lägenheten erbjuder
öppna ytor för att få rymlighet. Njut av utmärkta ytbehandlingar och kvaliteter, som
laminatparkettgolv i ekimitation, återvunna hydraulgolv eller inbyggda garderober,
bland annat. Köket och badrummen är fullt utrustade.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/bcn34305

Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Mosaikgolv,
Gemensam terrass, Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, 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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