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595 000 € Lägenhet - Till salu - Reducerat pris

Excellent Lägenhet med 3 Sovrum till salu i Sant Francesc, Valencia
Spanien » Valencia » Valencia Stad » Sant Francesc » 46007
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ÖVERBLICK

Sofistikerat hem designat av Ramon Esteve, med fritt
flytande vardagsrum som blandas med utomhus och de
mysiga sovrummen, förutom det harmoniska
materialvalet och det noggranna utförandet av
ytbehandlingar.
Lägenheten ligger i en vacker modernistisk byggnad från början av 1900-talet
belägen i ett brett hörn bredvid sjukhusträdgården.
Fastigheten har en entré som fångar atmosfären som återspeglas i resten av
utrymmena och där tradition och innovation går hand i hand.
Dagsområdet består av ett vardagsrum, matsal och ett kök med en ö som är fullt
utrustad med apparater av högsta märke. Detta område är rymligt, öppet och ljust.
Den är inriktad mot byggnadens huvudfasad och dess böjda linjer öppnar ut mot
trädgården genom fönster med irokoträ och persienner av naturligt lamell lackerat i
matt valnötfärg. Vardagsrummet och matplatsen är öppen för köksmatplatsen, vilket
skapar en stor yta på cirka 55 m².
I nattområdet finns tre dubbelrum. Det stora sovrummet har ett komplett badrum
och ett omklädningsrum. I designen av sovrummen sticker sänggavlarna med en
naturlig ekfinish, som ger rummen värme. Ett andra komplett badrum och en
tvättstuga kompletterar layouten.
Tradition och innovation samexisterar för att skapa utrymmen där du vill bo.
Fördjupat i ett hem med eteriska reflektioner och varma strukturer, är utrymmena
omgiven av porslinsstycken i stort format, med stora grå speglar och glas eller med
naturliga trägolv.
Fastigheten erbjuder avancerad utrustning, från Krion-handfat och titankranar och
handtag, till handduksställ och mattsvarta LED-lampor.
Andra höjdpunkter på fastigheten inkluderar konstgjord belysning och reglering,
automatisering, luftkonditionering och golvvärme.
Kom i kontakt med Lucas Fox för att ta reda på alla detaljer och ordna ett besök i
denna sofistikerade lägenhet, perfekt för den mest kräsna stadsbor.
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Hiss, Högt i tak, Naturligt ljus, Parkett, ,
Dubbla fönster, Exteriör, Luftkonditionering,
Nära transportmedel, Utrustat kök, Utsikt

REF. VAL28565

595 000 € Lägenhet - Till salu - Reducerat pris

Excellent Lägenhet med 3 Sovrum till salu i Sant Francesc, Valencia
Spanien » Valencia » Valencia Stad » Sant Francesc » 46007

3

2

152m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

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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