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Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Vänster »  08011
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ÖVERBLICK

Rymlig lägenhet på 140 m², totalrenoverad, med två
dubbelrum och två badrum samt ett vardagsrum med
tillgång till ett vackert och soligt galleri.

På andra våningen i en klassisk byggnad i Barcelonas Eixample, med hiss, belägen på
Gran Vía och mycket nära Plaça Universitat, hittar vi denna fastighet, totalrenoverad,
med originaldetaljer och mycket karaktär.

Fastighetens planlösning är baserad på en dagyta bestående av vardagsrum med
öppet kök och tillgång till vackert galleri som vetter mot den lugna kvarters
uteplatsen. Detta galleri är inglasat från golv till tak och kan öppnas helt för öppnare
ytor som terrass.

Däremot har vi mastersuiten mot Gran Via och med en liten balkong, ytterligare ett
dubbelrum som vetter mot insidan, ytterligare ett komplett badrum och en
multifunktionell yta som skulle kunna fungera som kontor eller lekplats.

Renoveringen genomförs för närvarande i denna fastighet för att kombinera
traditionella arkitektoniska element som synliga bjälkar, tak med lister och
exponerade tegelväggar, med mycket modernare estetik, som marmorgolv i några av
rummen, trägolv, luftkonditionering och värmekanaler, ett Porcelanosa-kök med
Bosch vitvaror osv.

Denna fantastiska bostad finns exklusivt hos Lucas Fox och kommer att levereras
totalrenoverad i slutet av november.

Bilderna som presenteras är renderingar av projektet som kan genomgå vissa
modifieringar allteftersom arbetet fortskrider.

lucasfox.se/go/bcn36142

Portvakt, Hiss, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Högt i tak,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats,
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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