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Característiques

Situació

BARCELONES

Àtic Dúplex de disseny nou a estrenar a Ronda Sant Antoni amb vistes al mar i a absolutament tot Barcelona.

CLASSE TERRENYterrasses
PLANTES
2

2018
CONSERVACIÓ

COMARCA BARCELONAPROVÍNCIA

DISTÀNCIA BARCELONA DISTÀNCIA POBLE DISTÀNCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTÀNCIA TREN / BUS

950.000 €obra vista

CLIMADISTÀNCIA PUNT D'INTERÈS

TIPUS DE FINCA

DESCRIPCIÓ TERRENY

DESCRIPCIÓ SUP. EDIFICADA

TIPUS DE CONSTRUCCIÓ

72 m2 247 m2 3 banys xemeneia    4 hab.      

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTIQUES

ANTIGUITATQUALIFICACIÓ ENERGÈTICA

0 Km. tren / 0 Km. bus0 Km. 

0 Km. 0 Km. 0 Km. 

0 m. Pis /Apartament

Nou

  

1.500.000 €

72 m2 TERRENY247 m2 EDIFICATS

4 HABITACIONS, 3 BANYS

En tràmit
4 amplies terrasses

planta de dia i planta de nit
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Descripció:
OBRA NOVA. Àtic Dúplex de disseny nou a estrenar a Ronda Sant Antoni amb vistes al mar i a absolutament tot Barcelona.
Autèntica joia que reuneix els requisits més buscats per les persones més exigents:
1. Altura, silenci, vistes i privacitat. Ocupa les 2 últimes plantes de l'edifici (àtic i sobreàtic) que corresponen a una planta desena i onzena reals, des d'on gaudir de les vistes panoràmiques a absolutament tota la ciutat, vistes al mar i s'albiren tots els monuments emblemàtics de Barcelona a vista d'ocell des d'un entorn relaxant i amb absència de sorolls molestos.
2. Superfície elevada i espais amplis. Disposa d'un total de 222m2 dels quals 150m2 corresponen al pis i 72m2 a terrasses.
3. Llum natural. La gran amplitud de les seves façanes (principal i posterior), possibilita disposar d'unes grans obertures vidriades en forma de grans finestrals que faciliten l'entrada d'abundant llum natural en tots els seus espais.
4. Comoditat i practicitat. L'àtic està distribuït en 2 plantes tipus dúplex.
Planta principal: Gran Hall d'entrada distribuïdor de gran amplitud amb escalinata de fusta que dóna accés a la planta superior, gran saló amb llar de foc de disseny minimalista i grans finestrals amb accés directe a una de les terrasses. Gran cuina independent realitzada en mobles de disseny en fusta de Cocobongo, taulell de NEOLITH calacatta gold i totalment equipada amb electrodomèstics BOSCH, gran safareig moblat amb pica i moble d'emmagatzematge, Dormitori suite amb gran finestral i accés a una gran terrassa, el dormitori disposa armaris encastats de disseny i elegant bany complet amb banyera.
Planta Superior: (3 Dormitoris dobles): Dormitori doble amb gran finestral i accés directe a la terrassa i armaris encastats, dormitori-espai fusió amb accés directe a la terrassa, dormitori doble amb armaris encastats, bany complet de disseny amb banyera i dutxa a un mateix espai, bany de cortesia, àmplia terrassa amb impressionants vistes a la ciutat. (Actualment un dels dormitoris queda obert com a zona d'estudi).5. Pis a estrenar. Rehabilitació integral realitzada per la firma MINNIMAL, potenciant al màxim l'eficiència energètica, amb materials de màxim luxe i qualitat que ofereix com a resultat un pis de línies modernes, amb tonalitats clares aconseguint potenciar encara més l'excel·lent lluminositat existent en tota la propietat  En els espais exteriors, la varietat i amplitud de cadascuna de les seves terrasses permeten realitzar en cadascuna d'elles el tipus d'ambient per a cada un somiat / desitjat sense cap tipus de limitacions i amb total privacitat, disposen d'espai suficient per instal·lar pèrgoles i mobiliari d'exterior.
Excelentment situat a Ronda Sant Antoni la qual es convertirà a partir d'octubre de 2018 a un dels carrers més boniques de la ciutat, a pocs metres del recentment renovat Mercat de Sant Antoni, la nova zona de moda més trendy de la ciutat, on trobem unes noves i àmplies zones verdes que prioritzaran les zones de vianants i on es preveu a més una important REVALORITZACIÓ. Disposa de la parada de metro a peu de finca i també d'una abundant oferta gastronòmica i d'oci d'aquesta renovada àrea.
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La Zona

Disponibilitat sobre acord. Les dades exposades són ofertes per tercers, merament informatives i se suposen correctes. La nostra 
empresa no garanteix la seva veracitat. L'oferta està subjecta a errors, canvis de preu, omissió i / o retirada del mercat sense 
previavís. Les despeses de transmissió patrimonial, IVA, notari i registre van a càrrec del comprador. Seguint la normativa espanyola, 
les despeses de comissió van a càrrec del venedor.

CONDICIONS GENERALS AVÍS LEGAL
De conformitat amb el que estableix l'Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades, l'informem dels punts següents: Les dades de caràcter personal que 
ens subministri en aquesta i altres comunicacions seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de NATURAL PROPERTY, 
S.L. La finalitat del tractament és la de gestionar de manera adequada la prestació del servei que ens ha requerit. Aquestes 
dades no seran cedides a tercers, tret de les cessions legalment permeses. L'informem de la possibilitat d'exercir els corresponents 
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999 davant NATURAL PROPERTY, S.L. 
com a responsable del fitxer. Els drets esmentats els pot exercir a 
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