VIU SANT ANTONI, SENT L’EIXAMPLE

VIU SANT ANTONI,
S E N T L’ E I X A M P L E

NN Manso és una nova promoció de lloguer situada
en el barri de Sant Antoni , a l’Eixample de Barcelona.
Concretament, davant del popular Mercat de Sant
Antoni, un emblema de la ciutat que compta amb una
gran activitat comercial i social, fins i tot els diumenges.
Comerç local, supermercats, restaurants i bars omplen
els seus encantadors carrers per als vianants, que
conviden a fer una passejada sigui l’hora que sigui, a
més de molt ben comunicat tant a peu com amb tren,
cotxe o autobús.

Un barri ple de vida, un focus d’atracció comercial
i gastronòmica. Racons on gaudir d’un sopar i anar
de compres. Zones verdes i llocs on practicar esport.
Sant Antoni desborda cultura i història amb les seves
biblioteques, fires de llibres, material de col·leccionisme
i galeries d’art.

HABITATGES DE LLOGUER AMB PISCINA
COMUNITÀRIA I ACABATS DE QUALITAT

Un conjunt residencial de 15 pisos i un local comercial a
estrenar en ple centre de Barcelona. Cinc plantes en les que
conviuen tres habitatges per replà d’un, dos i tres dormitoris
amb 1 i 2 banys i accés a piscina comunitària amb solàrium.
Tots els pisos són exteriors i disposen d’àmplies terrasses a
més d’un pati interior en els pisos de la primera planta.
Cuines totalment equipades amb electrodomèstics; les portes
1 disposen de zona de safareig.

Tots els habitatges estan equipats amb terres de parquet,
llevat de les cuines i els banys que són de gres; il·luminació Led;
aire condicionat per conductes i calefacció per radiadors; porta
d’entrada de seguretat i finestres amb doble vidre i persianes
elèctriques.
Un edifici sostenible que aprofita la energia solar per a produir
aigua calenta i, que a més, dóna protecció solar des de la façana
interior mitjançant lames verticals.

CUINA

MENJADOR I SALA D’ESTAR

Cuines totalment equipades amb electrodomèstics: forn-microo-

Ampli i lluminós amb acabats de gran qualitat i sortida a terrassa.

nes, placa de cocció a gas, campana extractora, nevera, renta-

Paviment de parquet laminat flotant i portes amb acabat lacat se-

vaixelles i rentadora-assecadora integrades. Taulell i paraments

tinat color blanc.

verticals amb Silestone. Il·luminació Led integrada sota mobles i
paviment de gres porcellànic.

DORMITORI

BANYS

Els dormitoris s’han dissenyat per aprofitar al màxim l’espai i la

Banys moblats i equipats amb totes les comoditats: radiador tova-

llum natural. Dormitoris exteriors amb sortida a terrassa, amb pa-

lloler, downlights Leds encastats en fals sostre i aplics sobre mira-

viment de parquet laminat, armaris encastats i portes blanques

ll. Paviment de gres porcellànic i revestiments en ceràmica i gres

setinades.

porcellànic.

TIPOLOGIA DE PISOS PER DISTRIBUCIÓ DE PLANTA
PLANTA PRIMERA - PORTA PRIMERA:
tres dormitoris (dos dobles i un individual) i dos banys, cuina,
safareig i saló menjador amb terrassa a façana principal
(carrer Manso) de fins a 6,60 m².
Disposició de balcó a les portes 1 de primera i cinquena
planta. Resta de balcons disposats segons disseny de façana.

PLANTA PRIMERA - PORTA SEGONA:
un dormitori i un bany, cuina i saló menjador amb gran terrassa a
façana interior d’illa de 7,50 m².

PLANTA PRIMERA - PORTA TERCERA:
dues habitacions i un bany, cuina i saló menjador amb gran terrassa a
façana interior d’illa de 7,50 m².

Patis interiors de fins a 14 m² exclusius en els pisos de primera planta.
La resta de plantes pis conserven el mateix programa funcional segons porta.
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