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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Hus/Villor till salu i Tiana,
Barcelona

Nyutveckling av 5 fullständiga, moderna tegelhus byggda 2017 och ligger bara 5
minuter till fots från Tiana centrum.

Varje hus har en byggd storlek mellan 178-226 m² plus 2 terrasser: 1 på
bottenvåningen och en på taket med utsikt över dalen.

Fastigheterna har en vardagsrum-matsal med dörrar till den stora terrassen på
bottenvåningen, tillsammans med ett kök och badrum. På första våningen finns ett
sovrum med badrum, ett sovrum med dubbelsäng, enkelrum och ett badrum med
badkar.

Husen har 3 sovrum samt ett källarrum som kan vara ett tillfälligt gäst sovrum,
bredvid badrummet och 2-bil garage.

Helt isolerade väggar och tak, högkvalitativa dubbelglasade aluminiumfönster och
aerotermisk värmeåtervinningssystem gör dessa B-klassade energieffektiva hus.

slingor

5 enheter tillgängliga
Strategiskt läge gångavstånd från Tiana centrum
Elegant modern exponerad tegelstendesign
2 stora terrasser
Energieffektiva hem
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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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