El seu Estil de Vida. La seva Llar. La nostra Fita.

DISFRUTI D'UNA CASA D'OBRA NOVA!

CASA EN LLOGUER A SANT JUST DESVERN - CAN CANDELER
No deixi escapar l'oportunitat de llogar una casa adossada a estrenar. La casa de 192 m2 construïts amb jardí
d'entrada de 58 m2 i pati a la part posterior de 18 m2. A la planta principal trobem la cuina amb espai per a un gran
office, sala d'estar i lavabo de cortesia. La sala d'estar està separada de la cuina mitjançant un pati envidrat que
confereix llum a tot el conjunt. A la primera planta trobem tres dormitoris i un bany complet, i a la planta superior
destaca la suite principal amb zona vestidor, dormitori i gran bany. A més, en aquesta planta trobem un estudi de 17
m2. Les plantes estan unides mitjançant unes escales d'un tram i per un ascensor. L'habitatge disposa de dues places
d'aparcament privades amb accés directe a la casa. Les qualitats són d'alta gamma; aire condicionat i calefacció per
conductes, tancaments d'alumini amb cristall amb trencament de pont tèrmic, armaris de paret, llums led, etc.

CARACTERÍSTIQUES

UBICACIÓ

REF. 29002
3.000 €/mes

192 M2C

4

3

3
Índ. Superior
- €/m2//mes

192 M2

4

3

3
Renda anterior:
- €//mes

Informació facilitada per la propietat. Aquesta oferta pot estar subjecte a canvis de preu, error/omissió, i/o canvis en la disponibilitat de l¶immoble.
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