REF. BCN34659

1 870 000 € Lägenhet - Till salu

Excellent lägenhet med 5 Sovrum med 28m² terrass till salu i Pedralbes, Barcelona
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ÖVERBLICK

Exklusiv renoverad lägenhet på 169 m² med 28 m² terrass,
4 sovrum och 4 badrum, samt 2 parkeringsplatser i det
prestigefyllda området Pedralbes.
Exklusivt exklusivt hem till salu i Pedralbes.
På Carrer Toquio, en av de mest populära gatorna i det prestigefyllda området
Pedralbes, hittar vi denna spektakulära lägenhet till salu som håller på att renoveras.
Byggnaden, som är i perfekt skick och med uppdaterat ITE (teknisk besiktning)
certifikat, uppfyller alla förväntningar på en ståtlig fastighet.
Det är en lägenhet med tre aspekter som ligger på fjärde våningen i byggnaden, så
den har mycket naturligt ljus och sol hela dagen.
Lägenheten har 169 m² invändig yta, plus en 28 m² terrass, samt 4,11 m² privat yta
gemensamt med den angränsande lägenheten.
Vi når lägenheten via det nyssnämnda gemensamma utrymmet och finner en hall
omedelbart ansluten till vardagsrummet på cirka 40 m². Från detta utrymme når vi
terrassen, som utgör en del av lägenhetens dagyta. Från entrén har vi också tillgång
till en gästtoalett, och även till det stora sovrummet med ett omklädningsrum och
eget badrum.
Bredvid vardagsrummet hittar vi omedelbart köket, av märket Modulnova, fullt
utrustat och med högkvalitativ finish. Köket har egen matplats och bardisk. Köket ger
tillgång till en servicepersonalavdelning med tvättstuga, grovkök och även ett
utrymme som skulle kunna vara ett servicerum med eget badrum.
Nattområdet består av en bred korridor som leder till 3 dubbelrum, mellan 8 och 11
m², ett av dem med eget badrum och ett annat badrum för användning av de andra 2
rummen.
Renoveringen utförs av ett prestigefyllt byggföretag, med högkvalitativa
ytbehandlingar, med sökandet efter en funktionell och avantgardistisk design, som
drar fördel av de magnifika förhållandena med ett högt golv och tredubbla aspekter,
maximerar ljuset och användningen av mellanrum. Funktioner inkluderar träpaneler i
korridorer och specifika rum, stora porslinsgolv och väggplattor i mikrocementeffekt,
fiskbensparkett med ett toppskikt av ek, golvvärme och aerotermisk uppvärmning.
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Terrass, Portvakt, Hiss, Naturligt ljus,
Parkett, , Parkering, Balkong,
Dubbla fönster, Exteriör, Förråd,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Renoverad, Rullstolar,
Säkerhet, Uppvärmning, Utrustat kök, Utsikt
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Fastigheten kommer att levereras inflyttningsklar, till och med erbjuda köparen
möjligheten att föreslå inredningsprojektet med hjälp av företaget Tronc 3
inredningsdesign.
Till lägenheten hör ett stort förråd och 2 parkeringsplatser i samma byggnad.
Missa inte möjligheten att besöka och förvärva detta exklusiva hem i det
prestigefyllda området Pedralbes.
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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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