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ÖVERBLICK

Renoverad lägenhet med utmärkta ytor och material, bra
layout, noggrant planerad belysning, slående exponerade
tegelväggar och en intelligent halvtäckt inre uteplats, till
salu i Valencia.

Denna lägenhet ligger på första våningen i en trevlig byggnad från början av förra
århundradet, välskött och med den nyrenoverade ingången uteplats.

En fullständig renovering av fastigheten har utförts med stor uppmärksamhet på
detaljer, vilket resulterar i ett hem med modern finish och en genial layout med bra
utrymmen och praktiska lösningar.

Vi välkomnas av ett ljust vardagsrum med matsal med integrerat kök. Tack vare
kombinationen av naturligt ljus som kommer in genom fönstren, med de
imponerande ursprungliga exponerade tegelväggarna och LED-belysningen, skapas
en atmosfär av harmoni som kan njutas varje dag.

Dessa detaljer kommer att följa oss i resten av vår rundtur i hemmet. Dessutom har
den vitlackerad snickeri, förinstallation för kanaler och utmärkt akustisk och termisk
isolering.

När vi fortsätter upptäcker vi ett sovrum med dubbelsäng med eget badrum.

Ett andra badrum serverar resten av golvet. Båda har utmärkta ytor och olika stilar
för att ge dem en unik karaktär.

Slutligen hittar vi ett andra sovrum och master suite med ytterligare ett trevligt privat
badrum.

Dessa två rum vetter mot en halvtäckt inre uteplats med yttre terrassgolv och en
vattenförsörjning; perfekt för att skapa en mysig plats med olika alternativ.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/val23852

Terrass, Hiss, Parkett, Naturligt ljus,
Högt i tak, Gemensam terrass, ,
Utrustat kök, Renoverad,
Nära transportmedel, Interiör, Exteriör,
Dubbla fönster
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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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