
RESERVERAD

REF. BCN8908

690 000 € Lägenhet - Till salu - Reserverad
Lägenhet med 2 Sovrum med 37m² terrass till salu i Poblenou, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Poblenou »  08005
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2
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172m²
Planlösning  
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Terrass
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ÖVERBLICK

Fantastisk Atico Loft i Poble nou 160 m2 men 40m2
terrass, med 2 dubbelrum och 2 badrum. Stor salong på
mer än 75 m2. Vräktade synpunkter.

Denna spektakulära takvåning i loftstil på cirka 160 m2 plus 40 m2 terrass ligger på
sjunde våningen i en industribyggnad med frontutsikt över Sagrada Familia och
Agbar-tornet.

Det finns en matsal på mer än 75 m2 med tillgång till terrassen, ett stort fullt utrustat
öppet kök med bar i massivt trä. 2 dubbelrum, ett av dem med eget badrum och 2
kompletta badrum. En av dem har ett badkar och en stor dusch. De 2 rummen också
med direkt tillgång till terrassen. Den har även ett rum för tvätt- och strykutrymme.

Lägenheten är inredd med LED-lampor, parkettgolv i naturträ och luftkonditionering
genom värmepump.

Gården har 4 hissar och flera godshissar. Det finns en concierge dygnet runt, 5
arbetsdagar i veckan.

Fastigheten har inget bostadsbevis.

lucasfox.se/go/bcn8908

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Terrass,
Portvakt, Hiss, Parkett, Naturligt ljus,
Parkering, Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Service-hiss, Säkerhet, Rullstolar,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum,
Inbyggda garderober,
I behov av renovering , Hemmabio, Exteriör,
Djur vänligt, Chill out plats, Balkong

REF. BCN8908

690 000 € Lägenhet - Till salu - Reserverad
Lägenhet med 2 Sovrum med 37m² terrass till salu i Poblenou, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Poblenou »  08005

2
Sovrum  

2
Badrum  

172m²
Planlösning  

37m²
Terrass

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.se/go/bcn8908
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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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