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ÖVERBLICK

Nyrenoverad lägenhet med 2 dubbelrum och högt i tak

Denna fastighet är perfekt för dem som vill njuta av en kombination av den gamla
charmen med alla bekvämligheter i det moderna livet. Vi presenterar denna
fantastiska, nyrenoverade lägenhet med 2 dubbelrum, 2 badrum (ett av dem en-suite)
och en klädkammare. Fastigheten har en praktisk och modern planlösning i öppen
planlösning som maximerar användningen av sina 84 kvm (enligt fastighetsregistret)
och 79 kvm enligt Fastighetsregistret.

Renoverad till en hög standard och med mycket smak, bevarade sin ursprungliga
charm och takhöjd med synliga bjälkar, samt exponerade tegelelement
genomgående.

Material av hög kvalitet användes, inklusive dubbelglasade PVC-fönster med
termomotstånd, nya el- och VVS-nätverk och en förinstallation av
luftkonditioneringsnät via kanaler.

När vi går in befinner vi oss i ett stort vardagsrum och matsal med öppen planlösning,
med ett öppet kök med en accentvägg med exponerat tegel och det 3,20 meter höga
taket med synliga träbjälkar skapar en känsla av rymd och mys på samma gång tid.
Mycket naturligt ljus kommer in genom två stora fönster, varifrån utsikten pryds av de
gröna trädtopparna.

På baksidan kommer vi in på ett nattområde. Först längs korridoren hittar vi
dubbelrum med inbyggd garderob. Den har exklusiv användning av sitt eget badrum,
som ligger precis bredvid längs korridoren. Detta badrum har en duschkabin.

I slutet går vi in i mastersviten. Den drar också nytta av att ha högt i tak och synliga
takbjälkar, samt ett eget badrum och en fullt utrustad klädkammare för två.

Fastigheten kompletteras av ett fullt utrustat kök (inklusive diskmaskin, tvättmaskin,
ugn, spis och fläkt). Det är en idealisk pied-a-terre i Valencia, på grund av dess
centrala läge, också perfekt för unga familjer eller investerare som vill hyra ut det.

lucasfox.se/go/val35892

Hiss, Naturligt ljus, Högt i tak,
Walk-in closet , Utrustat kök, Tvättstuga,
Renoverad, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
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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