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Característiques

Situació

SEGARRA

CASA DE POBLE DE PEDRA - ESTUDI D'ARTISTA AMB GRAN PATI I MAGATZEM

CLASSE TERRENYjardí
PLANTES
1

S.XIX
CONSERVACIÓ

COMARCA LLEIDAPROVÍNCIA

DISTÀNCIA BARCELONA DISTÀNCIA POBLE DISTÀNCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTÀNCIA TREN / BUS

95.000 €pedra natural

CLIMADISTÀNCIA PUNT D'INTERÈS

TIPUS DE FINCA

DESCRIPCIÓ TERRENY

DESCRIPCIÓ SUP. EDIFICADA

TIPUS DE CONSTRUCCIÓ

170 m2 200 m2 1 banys 6 parkings jardí   1 hab.      

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTIQUES

ANTIGUITATQUALIFICACIÓ ENERGÈTICA

5 Km. tren / 5 Km. bus5 Km. Cervera

5 Km. A2110 Km. 0 Km. 

449 m. Casa de poble

Impecable

  

170 m2 TERRENY200 m2 EDIFICATS

1 HABITACIONS, 1 BANYS, 6 

En tràmit
jardí enmurallat

75 m2 habitatge + 125 m2 magatzem

PARKINGS
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Descripció:
Casa de poble de pedra en venda situada en un poble medieval de la comarca de la Segarra, situada fora de la zona de "Vila Closa", d'una banda dóna als camps de cultiu i per un altre a la plaça major del poble. Disposa de vista panoràmica.
La casa de poble ha estat minuciosament restaurada, recuperant la pedra original i els arcs de mig punt en maó de les seves façanes, teulada totalment renovat, tancaments nous en alumini amb vidre de cambra, instalciones elèctriques i d'aigua totalment noves.
L'edifici és propietat d'un col·leccionista de cotxes, que ha fusionat les seves necessitats d'habitatge amb la seva passió pels automòbils. És ideal per a residència d'un artista i o col·leccionista ja que el magatzem disposa d'una il·luminació excel·lent, sostres alts per a realitzar obres de gran format, així com un gran accés al jardí.
La casa de poble - estudi es compon de:
Jardí: Gran jardí emmurallat amb mur de pedra, disposa d'accés independent des del carrer i accés directe al gran magatzem.
Habitatge: Habitatge tipus loft amb espais oberts, a dos nivells i amb accés a nivell de carrer, composta d'un gran espai central destinat a sala d'estar menjador (ara en aquests moments s'està destinant a oficina), altell destinat a habitació és enclavada sobre els antics cups de vi revestits de ceràmica de terracota, cuina equipada amb vitroceràmica i pica rentaplats, bany complet.
Magatzem: Gran magatzem amb sostres alts disposa d'accés des de l'habitatge i des del carrer, així com d'una gran porta de connexió amb el jardí. Porta d'accés Horman automàtica, gran il·luminació ideal per poder destinar a taller d'artista, exhibir obres d'art o gaudir de la passió del col·leccionisme ja sigui d'automòbils o d'altres béns.
Casa de poble - Estudi tipus loft és un producte únic i especial, una autèntica oportunitat ja que només el cost de rehabilitació amb les qualitats que disposa supera amb escreix el preu de venda.
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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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