
SÅLD

REF. BCN37013

365 000 € Takvåning - Såld
Excellent takvåning med 1 Sovrum med 70m² terrass till salu i Sant Antoni,
Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sant Antoni »  08105

1
Sovrum  

1
Badrum  

37m²
Planlösning  

70m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Spektakulär takvåning i Sant Antoni, i perfekt skick, helt
öppen planlösning och med två terrasser och magnifik
utsikt över hela staden.

I en byggnad i perfekt skick och med vacker entré hittar vi denna takvåning med hiss.
Huset kännetecknas av sin öppna yta på 37 m2 och sina två terrasser på 42 och 28 m2.

Boytan består av ett stort öppet kök fullt utrustat och i perfekt skick samt ett
vardagsrum med en bioetanolkamin, där vi hittar dubbelsängen gömd i ett
hopfällbart skåp. Likaså ser vi också det kompletta badrummet, fullt utrustat och
stort.

De två terrasserna, en i vardera änden av lägenheten, tillför rymlighet och ljus till
huset, vilket genererar en fantastisk känsla av rymd med tanke på hur många meter
som detta loft har. Från terrasserna, den ena mot utsidan och den andra mot öns
uteplats, får vi en spektakulär utsikt över nästan 360º över staden Barcelona.

Den omfattande reformen av lägenheten slutfördes 2022 och vi lyfter fram
aluminiumsnickeriet, de skräddarsydda möblerna, terrassens naturliga trägolv, den
fantastiska grillen eller luftkonditioneringen och värmepumpen genom split.

lucasfox.se/go/bcn37013

Terrass, Hiss, Naturligt ljus, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Larm, Grillplats,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats
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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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