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ÖVERBLICK

Helt ny lägenhet med 2 sovrum på tredje våningen i en
renoverad sekelskiftesbyggnad i Sant Antoni.

Denna nya utveckling ligger i den charmiga stadsdelen Sant Antoni i Barcelonas
Eixample-distrikt. Den klassiska byggnaden går tillbaka till 1900 och har
totalrenoverats och erbjuder hiss och attraktiva gemensamma utrymmen.
Byggnadens gemensamma utrymmen inkluderar parkeringsplatser för cyklar, en
vinkällare, en tvättstuga och en gemensam terrass med utomhusduschar, en lounge
och en social bar.

Byggnaden består av ett källarplan, ett bottenplan, sju övervåningar och ett tak.
Denna utveckling erbjuder tolv lägenheter och två loftfastigheter i 2 plan och
erbjuder bostäder som är fullt möblerade, utrustade och redo att flytta in. Köken har
inbyggda elektriska apparater (diskmaskin, ugn, mikrovågsugn, kaffebryggare och
kylskåp), Zucchetti kranar och porslinsbänkskiva.

Denna fastighet med 2 sovrum ligger på tredje våningen och är resultatet av ett smart
designkoncept där ett enda utrymme kan förvandlas med ett system av skjutbara
paneler. Sängarna kan gömmas in i garderober dagtid och kök och badrum står i
hemmets centrum.

Kontakta oss gärna för mer information.

lucasfox.se/go/bcn37928

Terrass, Hiss, Naturligt ljus, , Utsikt,
Utrustat kök, Renoverad, Nybyggd,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
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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