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ÖVERBLICK

Trevlig nybyggd 2-rumslägenhet med balkong till salu i
Ruzafa, Valencia.

BA24 är ett ambitiöst projekt i en byggnad från början av 1900-talet som ska
totalrenoveras och behålla tidens struktur och stil.

Utvecklingen presenterar dessa bostäder med funktioner som massiva tegelväggar
och högt i tak med träbjälkar och tegelstubbar, alla strukturellt förstärkta och
akustiskt och termiskt förbättrade, för att anpassa sig till 2000-talets kvaliteter.

Detta hus ligger på tredje våningen och har högt i tak med sluttande tak. När det
gäller dess fördelning presenterar den dagdelen som består av vardagsrummet med
ett öppet kök, med tillgång till en balkong, samt nattområdet med två sovrum,
inklusive master bedroom med eget badrum, och ett extra badrum .

Lägenheten har de bästa egenskaperna. Vi kan lyfta fram parkettgolven i
huvudrummen och hydrauliskt kakel i våtutrymmena, intercom eller inbyggda
garderober, bland annat. Dessutom, som nämnts ovan, är hållbarhet och
energibesparing en nyckelfaktor i marknadsföringen. För att uppnå detta har huset
träsnickerier med lågemitterande dubbelglas och akustisk isolering med en
luftkammare och ett aerotermiskt system för produktion av tappvarmvatten och för
att mata varm/kall luftkonditionering genom kanaler. Därmed uppnås en
energieffektivitetsklass B. Slutligen har köken och badrummen de bästa faciliteterna,
såsom Balay-apparater, Ritmonio-kranar eller Nic Design sanitetsutrustning.

Byggnaden erbjuder en gemensam takterrass till glädje för alla grannar.
Utformningen av denna terrass inkluderar ett område för skötsel av husdjur, med en
husdjursdusch, ett område för trädgårdsskötsel och plantering av grönsaker och ett
rekreationsområde med en plattform. Likaså planeras en parkeringsplats för cyklar i
byggnaden.

Huset ska stå färdigt i slutet av 2023. Vi rekommenderar att du hör av dig för mer
information.

lucasfox.se/go/val35323

Hiss, Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus,
Högt i tak, , Utrustat kök, Renoverad,
Nybyggd, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Dubbla fönster, Balkong
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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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