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DIAGONALT 4 Lägenheter, Esplugues, Barcelona
En ny bostadsutveckling med Lägenheter till salu I Esplugues, Barcelona med ett start pris på 460,800 € och renderings värde på 4%, 6
Lägenheter tillgängliga

Q2 2022
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6
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58m²
Storlekar från  

3,73%
Uthyrnings rendering upp till
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i
Esplugues, Barcelona med ett start pris på 460,800 € och
renderings värde på 4%

Denna exklusiva helt nya utveckling ligger på över en hektar privat mark och erbjuder
lyxhus i ett privilegierat läge i Esplugues, Barcelona, där invånarna kan vakna varje
dag för att se solen stiga upp över havet och staden från sitt eget hem. , i utkanten av
Collserola Natural Park.

På den säkra gated gemensamma tomten hittar vi pooler, sola områden,
grönområden och en padelbana medan det inre gemensamma området erbjuder en
vacker inomhuspool, ett gym och en mötesklubb. Dessutom har byggnaderna
intelligent byggteknik, 24-timmars säkerhet och conciergetjänst för fullständig
sinnesro. Projektet består totalt av fem bostadshus.

Fastigheterna varierar i storlek från 84 m² till 137 m² och inkluderar
trädgårdsvåningar på bottenvåningen, lägenheter och takvåningar med terrasser,
med 1-6 sovrum vardera och söderläge med utsikt över det gemensamma området,
havet och kullarna. Varje lägenhet säljs tillsammans med 2 parkeringsplatser och ett
förråd.

En otillåten chans att förvärva ett unikt, personligt skräddarsytt hem i en helt ny
avancerad utveckling med enastående gemensamma områden i ett prestigefyllt
stadsdel i Barcelona.

Höjdpunkter

Fantastiskt läge och utsikt över havet och staden
Utmärkta faciliteter inomhus och utomhus
Fastigheter från 84 m² till 137 m²
1-6 sovrum plus servicekvarter i vissa fastigheter
Privat utomhusyta

lucasfox.se/go/diagonalt-4
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OBJEKT I DENNA NYBYGGNATION

Fastighetstyp Status Våning Distribution Boyta: Rendering

Lägenhet 1 156 800 € Våning 0 3 Sovrum 3 Badrum 143m², Terrass 173m² 3.73%

Lägenhet 861 900 € Våning 2 3 Sovrum 2 Badrum 114m², Terrass 19m²

Lägenhet 947 700 € Våning 3 3 Sovrum 2 Badrum 130m², Terrass 19m²

Lägenhet 460 800 € Våning 4 1 Sovrum 1 Badrum 58m², Terrass 13m²

Lägenhet 1 203 900 € Våning 6 3 Sovrum 3 Badrum 143m², Terrass 19m²

REF. DIAGONALT-4

Pris from 460 800 €  New development
DIAGONALT 4 Lägenheter, Esplugues, Barcelona
En ny bostadsutveckling med Lägenheter till salu I Esplugues, Barcelona med ett start pris på 460,800 € och renderings värde på 4%, 6
Lägenheter tillgängliga

Q2 2022
Slutförd  

6
Enheter tillgängliga  

1 & 3
Sovrum  

58m²
Storlekar från  

3,73%
Uthyrnings rendering upp till

+34 935847029 santjust@lucasfox.es lucasfox.se Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:santjust@lucasfox.es
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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