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ÖVERBLICK

Rymlig 128 m2 lägenhet, totalrenoverad och med vacker
och lugn utsikt. Det ligger i hjärtat av Barcelona, några
minuters promenad från Plaza Cataluña och Paseo de
Gracia.

Denna ljusa lägenhet ligger på tredje våningen i en helrenoverad byggnad med direkt
hiss till huset. Den är redo att flytta in, eftersom den är i perfekt skick och fullt
utrustad tack vare den senaste reformen.

Husets fördelning skiljer dagzonen från nattzonen. Å ena sidan består dagrummet av
ett stort vardagsrum med öppet kök och utsikt över Barcelonas universitets
trädgårdar, som tack vare ett stort fönster med skjutdörrar kan vi få en balkong.

Husets kök är helt integrerat i vardagsrummet med mekaniska vikdörrar.

Å andra sidan rymmer nattområdet två dubbelrum, båda med badrum en suite,
omklädningsrum och orientering mot den trevliga och lugna uteplatsen på ön. Den
centrala delen av lägenheten, rymlig och multifunktionell, kan användas som kontor
eller som fritidsområde.

Dessutom har lägenheten en praktisk tvättstuga och en betjäningstoalett.

Designreformen av både byggnaden och denna fastighet utfördes av en prestigefylld
högkvalitativ internationell arkitekturstudio. Det kännetecknas bland annat av Boffi-
kök, Miele-apparater, naturliga trägolv, luftkonditionering med kanaler,
aluminiumfönster med tvåglasfönster och utvändiga skjutgaller.

lucasfox.se/go/bcn38405

Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Rullstolar, Renoverad, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör, Dubbla fönster, Djur vänligt
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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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