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ÖVERBLICK

Spektakulärt helrenoverat hus på Avinguda de Pedralbes
i Barcelona, med 3 sovrum, 2 kompletta badrum och en
toalett, med en 15 kvm terrass.

Exklusivt hem i Pedralbes, ett av de mest exklusiva områdena i Barcelona, närmare
bestämt på Avinguda de Pedralbes

Spektakulärt hus med en total yta på 180 kvm, fördelat på 144,58 kvm bostäder, 18,00
kvm terrass, plus 26,42 kvm gemensamma ytor och en parkeringsplats. Byggnaden,
med en ståtlig stil som anstår området, har ett gemensamt område, där det finns en
trevlig stor trädgård med gemensam pool.

Fastigheten har 3 sovrum, varav ett med eget badrum, stort vardagsrum med utsikt
över terrassen, fullt utrustat kök intill vardagsrummet, tvättstuga och skåp med stor
förvaringskapacitet. En toalett och två badrum, ett av dem med eget badrum.

Ytbehandlingarna kommer att vara av högsta kvalitet och erbjuda en bekväm,
avantgardistisk och funktionell design, fullt utrustad och redo att flytta in.

I konstruktionen och designen av detta hem har alla ytbehandlingar tagits i
beaktande som gör designen, en av kvalitet, komfort i harmoni.

De många detaljerna, som golv- och väggplattor i storformat mikrocementeffekt
porslin och/eller fiskbensparketten i laminat med ett toppskikt av ek, samt
installationer baserade på energieffektivitet (golvvärme, luftkonditionering), larm och
telekommunikation, skapa ett hem med tonvikt på inredning och komfort.

Ett projekt utformat för att njuta av ett hem i enlighet med dess läge och status.

lucasfox.se/go/bcn36612

Swimming pool, Portvakt, Hiss,
Naturligt ljus, Parkering, Utrustat kök,
Uppvärmning, Service-hiss, Säkerhet,
Renoverad, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Interiör, Exteriör,
Dubbla fönster, 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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	Spektakulärt helrenoverat hus på Avinguda de Pedralbes i Barcelona, med 3 sovrum, 2 kompletta badrum och en toalett, med en 15 kvm terrass.

