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ÖVERBLICK

Spektakulär 189 m² triplex takvåning med underbar utsikt
till salu i ett bostadsområde med pool,
paddeltennisbana, gym och conciergeservice i Valencia.

Vi presenterar denna utmärkta takvåning i triplex som vetter mot Jardines del Río
Turia, allt exteriört och med underbar 270º utsikt över dessa trädgårdar, havet och
bergen, belägen i bostadskomplexet Luz del Túria, med två saltvattenpooler,
paddeltennisbanor, gym, lekplats och 24-timmars conciergeservice.

Huset byggdes 2003 och har en partiell reform som genomfördes 2017. Det har
balkonger på första och andra våningen och en terrass på tredje, med nord-sydlig
orientering och bra höjd, eftersom det är fördelat på våning 12, 13 och 14. Med allt
detta har den spektakulära vyer, gott om ljus och utmärkt korsventilation.

På första våningen hittar vi ett stort vardagsrum/matsal med ett öppet kök med
integrerade vitvaror av högsta märke. Denna första våning renoverades 2017: ett
sovrum togs bort för att utöka vardagsrummet, golvet ändrades och köket skapades.
Det är exteriört, med dubbel orientering och balkong. Denna våning har också ett
komplett badrum med dusch, även det renoverat 2017.

Den andra våningen består av tre dubbelrum, ett komplett badrum med badkar och
ett badrum med ett stort badkar. Det stora sovrummet ingår, med balkong, inbyggd
garderob och ett stort badkar som ingår i 2017 års reform.

På tredje våningen hittar vi ett ledigt utrymme och ett omklädningsrum som ökar
husets förvaringsutrymme, en terrass på ca 20 m² och en tvättstuga. Det ger även
tillgång till en stor gemensam terrass.

Bland dess kvaliteter utmärker sig dess Airzone-system med centraliserad
luftkonditionering och uppvärmning genom kanaler, vars maskin byttes ut i år, vilket
möjliggör öppning och stängning av portar oberoende i alla rum. Dessutom har den
motoriserade persienner, inbyggda garderober och tränade väggar.

Huset har även två parkeringsplatser och ett förråd som ingår i priset.
Bostadskomplexets fasader, exteriört och interiört, renoverades under åren 2020 och
2021.

lucasfox.se/go/val38363

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Portvakt, Hiss,
Padel-bana, Parkering, Gemensam terrass,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Säkerhet, Renoverad, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Förråd, Exteriör,
Djur vänligt, 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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