
UTHYRD

REF. BCNR22019

1 900 € per månad Loft - Uthyrd
Excellent Loft med 2 Sovrum till uthyrning i Gràcia, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Gràcia »  08024

2
Sovrum  

2
Badrum  

100m²
Planlösning

+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.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Helt enkelt fantastisk 2-sovrum och 2-badrum loft
beläget i ett lugnt område i Gracia i en ny utveckling av en
tidigare fabrik. Detta är en unik möjlighet att bo i en
modern, industriell stil och högkvalitativ loftfastighet.

Den här egenskapen är en verkligt sällsynt möjlighet eftersom den är helt ny, har
högkvalitativa ytbehandlingar, italienska specialtillverkade kök och förstklassiga
möbler. Utvecklingen är en tidigare fabrik och följaktligen har arkitekter och
designers tagit fördel av att omvandla den till en lyxutveckling av moderna loft med
stora fönster och högt i tak.

Fastigheten har modern central luftkonditionering och värme, som på bara några
minuter värms upp och eller kyler ner lägenheten. Fastigheten vetter inte mot gatan
och är därför extremt tyst och lugn.

Nedervåningen har ett öppet kök och vardagsrum samt det första sovrummet med
dubbelsäng, som har inbyggd garderob. Loftets lägre nivå har också ett vackert
utformat badrum med dusch. På loftets övervåning hittar vi det andra sovrummet
med dubbelsäng, som också har eget badrum och bredvid det finns ett rymligt förråd
som också kan användas som en garderob. 

Parkering ingår i priset och ligger i samma byggnad.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/bcnr22019

Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Parkering, ,
Uppvärmning, Nybyggd,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Interiör, Inbyggda garderober, Förråd,
Dubbla fönster

Minimum uthyrnings period: 12 månader.
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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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