
REF. BCN36875

1 195 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 6m² terrass till salu i Eixample Höger
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08010
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2
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192m²
Planlösning  

6m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Rymligt och ljust 200m2 hus på Plaza Urquinaona, med tre
dubbelrum och två kompletta badrum, i den första
skyskrapan i staden Barcelona.

Beläget på 10:e våningen i Fábregas-byggnaden hittar vi denna totalrenoverade
fastighet med exceptionell design och kvalitet. Byggnaden där den ligger, som är från
1944 och har hiss och conciergeservice, var den första skyskrapan i staden Barcelona,
ett verk av arkitekten Gutierrez Soto, med vackra böjda linjer och arvtagare till art
déco.

Huset, på nästan 200m2, består av ett stort vardagsrum med öppet kök på 100m2,
med ett stort antal fönster genom vilka mycket ljus kommer in, och en liten balkong
på ena sidan. Dessutom har vi tre dubbelrum, ett av dem med eget badrum och ett
annat komplett badrum som servar resten av huset.

Reformen som genomförs i denna fastighet håller hög kvalitet och bevarar
originalelement i sikte såsom pelare och metallbalkar, som ger en industriprägel till
lägenheten. Dessutom finns också de ursprungliga naturträgolven bevarade, med ett
mycket originellt mönster som ger en touch av klass till fastigheten.

Andra detaljer att bedöma angående reformen är att den har luftkonditionering med
kanal, aluminiumfönster med tvåglasfönster, ett fullt utrustat designkök m.m.

Byggnaden, med infart från Jonqueres gata, en nyligen gågata, har portierservice och
det skulle finnas möjlighet att hyra en parkeringsplats på samma fastighet.

lucasfox.se/go/bcn36875

Utsikt över bergen, Terrass, Portvakt, Hiss,
Parkett, Naturligt ljus, Gemensam terrass,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tjänsteentré, Service-hiss, Rullstolar,
Renoverad, Öppen spis,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
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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