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Característiques

Situació

SEGARRA

IMPRESSIONANT TORRE DE LUXE I DISSENY VANGUARDISTA AMB PISCINA I IMPRESIONANTS VISTES PANORAMIQUES

CLASSE TERRENYjardín
PLANTES
3

2006
CONSERVACIÓ

COMARCA LLEIDAPROVÍNCIA

DISTÀNCIA BARCELONA DISTÀNCIA POBLE DISTÀNCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTÀNCIA TREN / BUS

490.000 €obra vista

CLIMADISTÀNCIA PUNT D'INTERÈS

TIPUS DE FINCA

DESCRIPCIÓ TERRENY

DESCRIPCIÓ SUP. EDIFICADA

TIPUS DE CONSTRUCCIÓ

600 m2 406 m2 piscina xemeneia jardí montanyes  2 parkings      

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTIQUES

ANTIGUITATQUALIFICACIÓ ENERGÈTICA

0 Km. tren / 0 Km. bus0 Km. Cervera

1 Km. A290 Km. 0 Km. 

548 m. Torre

  

600 m2 TERRENY406 m2 EDIFICATS

2 PARKINGS

En tràmit
jardí amb vistes panorámiques
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Descripció:
Impressionant Torre de disseny en venda situada a una de les zones residencials més exclusives i tranquil·les de la ciutat de Cervera, destaca per estar situada a pocs minuts caminant del centre de la ciutat i disposar de tots els serveis a 5 minuts a peu, situada a pocs metres de distància de club esportiu privat, per a la pràctica del tennis, pàdel i natació ....
Edificació d'obra vista en maó color terracota, disseny avantguardista conservant les línies clàssiques, un estil que és intemporal amb el pas del temps i no està subjecte a modes. Els espais han estat minuciosament dissenyats, amb una conceptualització moderna, alhora que còmoda, dotant a la propietat de la màxima amplitud i aprofitant tots ells la llum natural i les vistes panoràmiques. La propietat es troba, perfectament orientada al Sud, amb sol tot el dia. Està edificada en un terreny marjat des del qual disposa d'unes impressionants vistes panoràmiques al casc antic de Cervera ia la vall del riu Ondara.
La Torre ha estat construïda amb materials de màxima qualitat, maons rústics de terracotta, coberta en teula àrab, tancaments d'alumini amb trencament de pont tèrmic i vidres climalit, terres de fusta natural i ceràmica de disseny, revestiments de ceràmica italiana, il·luminació de disseny de signatures italianes, interruptors de disseny, diverses llars de foc i barbacoes distribuïdes per les diferents estances, detalls d'artesania en acer inoxidable, mobles de cuina de disseny minimalista, aire condicionat, calefacció, alarma amb càmeres de seguretat, tarima d'exterior de ipe, piscina , espais enjardinats, reg automàtic programable, il·luminació exterior de disseny ... Tot això li atorga el màxim segell de luxe i exclusivitat que es pugui disposar en una edificació d'aquestes característiques.
La propietat es troba emmurallada amb mur d'obra vista i gelosies d'alumini lacat color grafit, disposa de tres zones de jardí, des de les que es pot gaudir de les vistes panoràmiques, la zona més important s'accedeix des del saló principal i algunes de les habitacions, es tracta d'un ampli jardí amb enjardinat amb gespa natural, tarima de ipe voltant d'una piscina, menjador d'estiu, zona de barbacoa, zona de gandules, impressionants vistes fins i tot des de dins de la piscina, a més disposa de diversos espais més enjardinats , terrasses per estendre, practicar esports ...
La Torre disposa de la següent distribució:
P. Nivell Carrer: Ampli Hall d'entrada, àmplia habitació estudi amb balcó i bany complet privat, garatge ampli per a 2 vehicles, bicicletes, motos amb prou espai per a emmagatzematge, àmplia escalinata de comunicació entre plantes amb barana artesanal d'acer inoxidable.
Planta -1: Rebedor - escalinata, Gran saló menjador amb llar de foc i accés al jardí, cuina office de disseny amb menjador i barbacoa, Gran habitació suite amb bany complet i vestidor, 2 habitacions dobles amb bany complet compartit, àmplia cambra de planxa - safareig amb accés al estenedor.
Planta -2: Gran saló - sala d'estar amb llar de foc i accés al jardí, menjador per a esdeveniments i celebracions i accés al jardí, ampli estudi-sala de jocs, sala de màquines, traster ...
AUTÈNTICA OPORTUNITAT ÚNICA d'adquirir una de les millors i més exclusiva pel seu preu, situació, vistes, disseny i qualitats. Només per a aquells que disposin de la capacitat econòmica suficient per poder-la gaudir. En el seu moment cost més de 1 milió d'euros demostrables en factura i ara es ven per menys de la meitat
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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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