REF. BCN36442

420 000 € Lägenhet - Till salu

Lägenhet med 1 Sovrum med 6m² terrass till salu i El Born, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » El Born » 08003
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ÖVERBLICK

Ljust och lugnt loft till salu i kvarteret Born.
Lucas Fox presenterar exklusivt detta mysiga och ljusa loft i stadsdelen Born. Den
ligger på tredje våningen i en byggnad med hiss.
Lägenheten renoverades och bevarade ursprungliga element, som träbjälkarna i taket
och det katalanska valvet. Det är högt i tak och ventilationen är optimal, eftersom
utrymmet är helt exteriört. För sin design valdes en vit bakgrund som tillåter naturligt
ljus att översvämma alla utrymmen i hemmet.
Loftet består av ett sovrum, ett badrum och ett vardagsrum med matplats som
öppnar mot köket som är fullt utrustat. Dessutom finns en mycket solig balkong med
två utgångspunkter, en från dagområdet och den andra från nattområdet. Alla
utrymmen flyter tack vare sin loftliknande layout.
Fastigheten drar nytta av luftkonditionering.
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lucasfox.se/go/bcn36442
Hiss, Parkett, Naturligt ljus,
Gemensam terrass, Utrustat kök,
Uppvärmning, Luftkonditionering, Exteriör,
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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