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Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Les Corts »  08028
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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i Les
Corts, Barcelona med ett start pris på 695,520 € och
renderings värde på 5%

Lucas Fox presenterar Conchita Supervia, en utmärkt ny utveckling i en restaurerad
byggnad från 1986 som består av fyra duplex med terrasser i Les Corts, ett
privilegierat läge i Barcelona.

Bebyggelsen är mycket privat, eftersom den bara har fyra lägenheter med två eller tre
sovrum och tre badrum. Dessutom har varje hem en terrass och en uteplats, som ägs
av Barcelonas kommunfullmäktige, men för varje husägares exklusiva användning.

Bostäderna presenteras med en modern design, med raka linjer och i neutrala
nyanser, som kräm eller svart. De har också öppna ytor. Till exempel presenteras
dagområdet som ett enda utrymme i öppen planlösning med vardagsrum-matsal och
kök. Å andra sidan, för större komfort, skiljer layouten tydligt dagområdena på
bottenvåningen från nattområdet på övervåningen.

Dessa hem ståtar med den bästa finishen som parkettgolv, LED-belysning och den
bästa utrustningen i kök och badrum. Dessutom är de mycket energieffektiva för
större komfort och besparingar för ägarna. De har aluminiumsnickerier med glas med
luftkammare och termisk brytning, för att få bättre isolering, golvvärme, kanalförsedd
luftkonditionering och ett aerotermiskt system för produktion av varmvatten.

Kontakta oss för mer information.

Höjdpunkter

2-3 sovrum duplex
Trädgård och terrasser
Utmärkt kvalitet finish
Privilegerad plats

lucasfox.se/go/bcn35689

Terrass, Parkett, Naturligt ljus, ,
Walk-in closet , Utrustat kök, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster
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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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