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Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Tres Torres »  08017
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ÖVERBLICK

230 m² utvändig lägenhet i utmärkt skick, med en 6 m²
terrass och 3 parkeringsplatser och ett förråd på
fastigheten till salu i det lugna området Tres Torres-La
Bonanova.

Detta 230 m² stora hem ligger i en tegelbyggnad från 1997, med en elegant och
modern hall, conciergeservice med en tillträdesbod och en separat ingång för
servicepersonalen. Byggnaden nås via en välskött gemensam trädgård, som delas
med två andra byggnader.

Det ligger i den eleganta stadsdelen Tres Torres, som har mycket goda förbindelser
till flera internationella skolor och alla tjänster.

Lägenheten nås genom en rymlig hall, som genom skjutdörrar öppnar sig till ett
rymligt och soligt vardagsrum-matrum med tre rum. Det 30,47 m² stora
vardagsrummet med öppen spis är uppdelat i två områden: ett mer socialt för möten
med soffdelen och ett lugnare för att koppla av i fåtöljen bredvid bokhyllan. Den
angränsande formella matsalen kan stängas med skjutreglage och har tillgång till den
6 m² stora terrassen med soffor, perfekt för en kopp kaffe med utsikt över lunden.
Den är orienterad mot sydväst. I andra änden av vardagsrummet finns ett dubbelrum,
som kan användas som kontor eller barnrum eller till och med som ett femte sovrum.

Det stora köket, som nyligen renoverats, har ett skafferi och en central matplats med
träbord. På baksidan av köket finns det yttre galleriet för bruksområdet. Vi hittar
även en servicepersonalentré med garderob parallellt med huvudentrén, ett komplett
badrum med dubbelfunktion (till exempel ett gästtoalett eller för servicepersonalen)
och ett enkelpersonalsrum med inbyggd garderob och tillgång till utanför.

Det finns en tydlig separation mellan vardagsrumsdelen och sovrumsdelen. Hallen
med inbyggd garderob ger tillgång till tre dubbelrum. I första hand hittar vi två
exteriöra dubbelrum med inbyggda garderober, som delar ett komplett badrum med
badkar. Det stora sovrummet har ett omklädningsrum och ett komplett exteriört
badrum med hydromassagebadkar och dusch.

Lägenheten kompletteras av tre stora parkeringsplatser, varav en med elbilsladdare, i
källaren i samma byggnad. Det finns även ett förråd i källaren -2.

lucasfox.se/go/bcn34525

Trädgård, Terrass, Portvakt,
Garagem privada, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Walk-in closet ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Tjänsteentré, Solpaneler, Säkerhet,
Renoverad, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt
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Lägenheten, som renoverades 2012, har ett elegant och modernt brett plankgolv i
massiv ek i hela bostaden. Det finns även lackerade dörrar, motoriserade persienner,
varm och kall luftkonditionering genom kanaler och uppvärmning av radiatorer med
individuell panna.

Dessutom hittar vi ett Bulthaup kök med matplats och NEFF vitvaror som renoverades
2021.

Byggnaden har solpaneler installerade 2022, så den kommer att dra nytta av 50 %
rabatt på IBI-kvittot under de kommande tre åren.

Ett utmärkt tillfälle för familjer som letar efter en rymlig, funktionell och bekväm
lägenhet med en mycket trevlig uteplats.

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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