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ÖVERBLICK

Fantastiskt omöblerat duplex på 220 m², helt renoverat
och med originella funktioner.

Underbar omöblerad duplex på 220 m² med en trädgård på 35 m² och två
parkeringsplatser.

Fastigheten ligger på en lugn och halvgågata.

På första våningen har vi tillgång till ett rymligt vardagsrum med matplats, med en
underbar öppen spis. Det är ett öppet utrymme med stora fönster och tillgång till en
härlig liten trädgård. På ena sidan av vardagsrummet finns ett pentry med
induktionshäll, tepanyakki och andra apparater. Bredvid hallen i huset finns en
praktisk gästtoalett och ett sovrum, vid ingången finns ett omklädningsrum med fem
garderobsdörrar. Inuti sovrummet finns två andra garderober, bokhyllor, ett
kontorsområde, två fönster med utsikt över gatan och ett eget badrum med dusch.

På andra våningen finns tre andra sovrum. En av dem är en öppen planlösning med
fyra stora fönster, ett omklädningsrum, ett stort dubbelt handfat i marmor, ett
badkar, en separat dusch och en stängd toalett och bidé. Ett annat sovrum är dubbelt
och har handfat i samma rum, medan dusch och toalett ligger bakom en glasdörr. Det
sista sovrummet har ett fönster mot gatan, ett handfat i marmor, en dusch och en
toalett.

Fastigheten har gas golvvärme, varm / kall luftkonditionering och högt i tak med
katalanska valv. Golvet på första våningen är kaklat och golvet på övervåningen är
trägolv. Det är ett designerhem, med karaktär, övning men med personlighet. Bara 20
meter bort finns två valfria parkeringsplatser.

Finns på långtidsavtal

lucasfox.se/go/bcnr24428

Trädgård, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, , Parkering, ,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Renoverad, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
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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