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680m²
Planlösning  

710m²
Totalyta

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.se Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:santcugat@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Magnifik 1300-talsgård i centrala Sant Cugat.

Detta exklusiva hus i renässansstil har över tiden integrerats perfekt i staden. Det är
en byggnad med en överlappning av konstruktioner och byggsystem, eftersom den
kombinerar askarbearbetningen på bottenvåningen och en del av den första med
tegelverket på de övre våningarna.

För närvarande är den uppdelad i två hem med oberoende åtkomst och ansluten
genom trädgårds- och periodbågar, den har hybridarkitektur inklusive typiska
funktioner i masias från 1700- och 1800-talen. Byggnaden har förklarats vara en
kulturell tillgång av lokalt intresse.

Fasaden på gatans sida och på den centrala innergården avslöjar byggnadens
ursprungliga gränser. Det indikerar att den ursprungliga strukturen för denna
egendom byggdes under andra hälften av 1200-talet.

När det gäller den aktuella storleken innehåller den den ursprungliga byggnaden
samt senare utvidgningar. Efterföljande interventioner på 1500-talet avslöjar
karaktäristiska inslag från olika perioder, bland annat de runda voussoirportalerna
och partitioneringen av stenblock.

När vi går in i fastigheten hittar vi en stor och magnifik dörr med en båge och
takbjälkar i trä, två stora förrådsrum, ett vackert badrum och en tvättstuga.

Vi korsar hallen och når det första hemmet med några breda trappor. När vi kommer
in hälsas vi av det majestätiska stora vardagsrummet med öppen spis, högt i tak och
träbjälkar som gör rummet ännu mer ståtligt. När vi korsar vardagsrummet hittar vi
en svit med omklädningsrum och ett komplett badrum. Vi går upp till första våningen
med några vackra mosaiktrappor, där ett mysigt rum presenteras med mycket ljus
tack vare de välvda fönstren med utsikt över trädgården. I det här rummet hittar vi
lägre tak och vackra träbjälkar. Från vardagsrummet når vi en landning där vi har tre
sovrum och ett komplett badrum med badkar. På andra sidan finns köket.

Vi anländer till det andra hemmet genom att passera under de gamla bågarna
bredvid trädgården, där det som tidigare var stall för hästar, nu omvandlas till ett
spektakulärt bibliotek, en barkällare och två förrådsrum.

lucasfox.se/go/stc27407

Trädgård, Terrass, Naturligt ljus,
Utrustat kök, Uppvärmning,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Förråd, Exteriör,
Djur vänligt, Bibliotek
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Vi åker till nästa hem med trappor. Vid ingången välkomnar oss ett mysigt
vardagsrum med öppen spis. Därefter hittar vi ett attraktivt och vackert kök och också
ett badrum med badkar. Till vänster om huvudentrén går vi genom en rymlig och ljus
korridor med vacker utsikt över trädgården som fyller detta utrymme med ljus.
Korridoren har två sovrum med eget badrum, ett av dem med ett komplett badrum
och ett sovrum.

Den proeprty hs gas uppvärmning och stengods / keramiska golv.

Flera renoveringar har genomförts på byggnaden, som alltid har bevarat sin
renässansstil utan att beröra de listade arkitektoniska delarna.

Kontakta oss för mer information eller för att ordna en visning.
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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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