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ÖVERBLICK

Spektakulär lägenhet i Turó Park med en 140 m² stor
trädgård, 5 sovrum, ett fullt utrustat kök och ett
imponerande vardagsrum/matsal.

Lucas Fox presenterar denna spektakulära nyligen renoverade lägenhet, med 220 m²
boyta och 140 m² trädgård.

Stora hallen, som är mycket bred och rymlig, skiljer hemmets två ytor åt. Den har en
dubbel ingång, den främsta och en för servicepersonal. Båda med säkra dörrar med
säkerhetslås.

Dagområdet består av en stor matsal med direkt ljus och tillgång till en spektakulär
trädgård. Däremot hittar vi köket måttbeställt med bänkskiva i neolit och exklusiva
vitvaror. Den har också en bar med plats för upp till fyra personer och direkt tillgång
till trädgården. Bredvid köket finns ett universalrum, det kan ha potential att göras
om till kontor.

Nattdelen består av två dubbelrum som är helt utvändiga, åtskilda av ett litet
hallrum. Detta ger större integritet. Därefter har vi mastersviten med ett komplett
badrum, dessutom finns det möjlighet att göra ett omklädningsrum. Den har också
ett komplett badrum och ett rum där du kan ställa en säng för att förvandla den till
ett servicepersonalrum. Bredvid detta område har vi ytterligare ett dubbelrum med
en inbyggd garderob och ett komplett gästtoalett med dusch.

Lägenheten har en imponerande trädgård på 140 m², med trädäck och gräsmatta.
Tack vare gallren och de olika växterna som omger trädgården behåller den
integriteten. Den har perimeterbelysning för växter, lysdioder för dekorativ märkning
av plattformarna och spotlights för fruktträd samt väggpositionsljus. Den har också
elektroniska skärmar.

Fastigheten har aluminiumfönsterkarmar av högsta kvalitet i mörkmatt vänd-och-
sväng-design. Högdensitetslaminerat glas med sol- och termofilterfönster med 3
säkerhetslåspunkter ger isolering och sinnesfrid.

lucasfox.se/go/bcn35935

Trädgård, Portvakt, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Utrustat kök,
Tjänsteentré, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Chill out plats
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Fastigheten har gasuppvärmning genom radiatorer och luftkonditionering genom
kanaler, ekparkett, indirekt belysning genomgående och larm samt alla
specialtillverkade lackerade möbler. Fastigheten säljs med parkering och 6 m² förråd.
Byggnaden har en conciergeservice på morgonen och eftermiddagen.

Kontakta oss för att besöka denna spektakulära fastighet.
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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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