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ÖVERBLICK

Unikt hem, i stadsdelen San Francesc, med en spektakulär
renovering och en planlösning med 4 sovrum, i en vacker
tidstypisk byggnad.

Denna fastighet ligger på övervåningen i en tidstypisk byggnad byggd 1930, med
perfekt underhållna gemensamma utrymmen, belägen på en av de bästa gatorna i
stadsdelen San Francesc, bredvid Plaza del Ayuntamiento.

Lägenheten har totalrenoverats, med material av högsta kvalitet, och en elegant och
tidlös design, med maximal omsorg om alla detaljer och ett utsökt urval av olika
material.

Vi når den genom en stor hall, som separerar matsalen genom en original modul i
naturligt ek. Härifrån når vi den mycket rymliga och ljusa matsalen, med ett stort
burspråk och stort fönster mot fasaden, så rikligt med naturligt ljus kommer in.

Öppen mot matsalen, det finns en imponerande, modern och varm design, med en
stor central ö och stor lagringskapacitet. De eleganta materialen är noggrant utvalda
och kombinerar dem med stor framgång, vilket skapar en intim och mysig atmosfär.
Alla avancerade apparater är utrustade.

Går vi vidare har vi en praktisk plats för tvättmaskin och torktumlare. I detta område
finns även en gästtoalett, med en av väggarna i en vacker designvinyltapet.

Nattområdet erbjuder 4 stora sovrum, alla dubbelrum och ljusa.

Den första av dem, som vetter mot en välskött uteplats, har en stor vitlackad
garderob färdigklädd, samt ett fint badrum med dusch. Kranarna i alla badrum,
liksom de dekorativa elementen, de olika tapeterna eller den direkta belysningen i
alla rum skapar en harmonisk och varm atmosfär.

I samma område har vi ytterligare 2 rum, ett av dem med mycket stora inbyggda
garderober. Ett komplett badrum med dusch, med designmöbler och kakel i stort
format porslin, tjänar dessa två sovrum.

Slutligen kommer vi åt det imponerande huvudrummet, mycket mysigt och ljust och
med mycket generösa mått. Den har stora vitlackerade skåp helt klädda, samt ett
otroligt eget badrum med ett stort badkar och dusch och ett dubbelt handfat.

lucasfox.se/go/val35180

Hiss, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Exteriör, Dubbla fönster,
Domotiskt system
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Hela bostaden har ekparkett i form av fiskben, vilket ger karaktär och värme.
Belysningen i alla rum är justerbar med avseende på dess intensitet, de vridbara
tvåglasfönstren med värme- och akustisk isolering och alla invändiga snickerier är
lackerade i vitt.

När det gäller luftkonditionering har den individuell uppvärmning med gasradiatorer
och varm och kall luftkonditionering genom kanaler, med oberoende dag- och
nattzoner.

Kontakta oss för ytterligare information.
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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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