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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i Sants,
Barcelona

Denna nya utveckling ligger på en lugn gata intill Plaça Espanya, nära La Fira,
Montjüic och Las Arenas köpcentrum, i Barcelonas Sants. För närvarande är
byggnaden under uppbyggnad och material som natursten används för beklädnad av
huvudfasaden. Det finns också laminat ek trä golv och stengods golv i våta områden
och balkonger.

Utvecklingen erbjuder 5 bostäder, inklusive 1 på bottenvåningen, 2 på första
våningen och 2 på andra våningen. Den har en källare med parkeringsplatser för bilar
och motorcyklar och förvaringsrum som inte ingår i priset. Alla fastigheter har
terrasser för privat bruk på taket, utom bottenvåningen som består av en terrass vid
foten av loungen. De har också stora fönster och balkonger som tillåter mycket
naturligt ljus att komma in.

Fastigheterna har kompletterats med de bästa materialen, från sina finish till deras
speciella egenskaper, såsom dubbelglas med luftkammare, värmeisolering, kök med
vita lacker och utrustade med SILESTONE bänkskivor och SIEMENS apparater.
Dessutom erbjuder de belysning med LED-teknik, värme- och kylsystem med
luftkanaler med värmepumpar, videointercom och säkrade dörrar.

Ett utmärkt tillfälle att skaffa ett helt nytt hem med en terrass på ett fantastiskt läge,
nära till alla tjänster och mycket bra förbindelser till hela staden och flygplatsen med
kollektivtrafik.

Förväntat slutdatum: sista kvartalet 2019.

slingor

5 hem med terrasser
4 parkeringsplatser för bilar och 2 platser för motorcyklar (ingår inte i priset)
5 förrådslokaler (ingår ej i priset)
Dubbel åtkomstdörr till byggnaden med ellås och säkerhetssystem som består av
säkerhetskameror och digital centraliserad inspelning
Belysning LED-teknik
SILESTONE och SIEMENS köksutrustning
Videodörrpost med färgskärm
Mycket bra förbindelser med kollektivtrafik med hela staden och flygplatsen

lucasfox.se/go/sants-leiva
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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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