
S: 11,00 m²

Dormitori

S: 4,19 m²

Vestidor

S: 4,06 m²

Bany

S: 10,19 m²

Vestíbul

S: 2,64 m²

Distribuidor

S: 8,18 m²

Dormitori

S: 7,08 m²

Dormitori

S: 20,93 m²

Sala

S: 8,52 m²

Cuina

S: 1,81 m²

Safareig

S: 5,10 m²

Terrassa

S: 3,48 m²

Bany

S: 2,40 m²

Vestidor

D

PORTAPLANTA

SUPERFICIES APROXIMADES m2

Superfície útil interior
Superfície útil exterior
Superfície construïda interior
Superfície construïda PPZC

Localització

Plaça Europa, 126. L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Imatges no contractuals i merament il•lustratives subjectes a modificacions d'ordre tècnic, jurídic o comercial de la direcció facultativa o autoritat competent. Les infografies de les façanes, elements comuns i restants espais són orientatives i podran
ser objecte de verificació o modificació als projectes tècnics. El mobiliari de les infografies interiors no està inclòs i l'equipament dels habitatges serà aquell indicat a la corresponent memòria de qualitats.  La certificació energética es correspon amb
l’establerta amb el projecte en tràmit.Tota la informació i lliurament de documentació es farà segons el que estableix el Real Decret 515/1989 i altres normes que el poguessin complementar ja siguin de caràcter estatal o autonòmic.

0 0.5 1m

ESCALA GRÁFICA

N

N

D1,2,4

3D-T7

127
99
5
84



S: 12,56 m²

Dormitori

S: 7,99 m²

Dormitori

S: 9,94 m²

Dormitori

S: 8,33 m²

Dormitori

S: 5,14 m²

Distribuidor

S: 3,75 m²

Bany

S: 1,92 m²

Vestidor

S: 3,90 m²

Bany

S: 24,57 m²

Sala

S: 10,05 m²

Cuina

S: 24,00 m²

Terrassa

S: 0,70 m²

Safareig

A

PORTAPLANTA

SUPERFICIES APROXIMADES m2

Superfície útil interior
Superfície útil exterior
Superfície construïda interior
Superfície construïda PPZC

Localització

Plaça Europa, 126. L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Imatges no contractuals i merament il•lustratives subjectes a modificacions d'ordre tècnic, jurídic o comercial de la direcció facultativa o autoritat competent. Les infografies de les façanes, elements comuns i restants espais són orientatives i podran
ser objecte de verificació o modificació als projectes tècnics. El mobiliari de les infografies interiors no està inclòs i l'equipament dels habitatges serà aquell indicat a la corresponent memòria de qualitats.  La certificació energética es correspon amb
l’establerta amb el projecte en tràmit.Tota la informació i lliurament de documentació es farà segons el que estableix el Real Decret 515/1989 i altres normes que el poguessin complementar ja siguin de caràcter estatal o autonòmic.
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S: 12,56 m²

Dormitori

S: 7,99 m²

Dormitori

S: 9,94 m²

Dormitori

S: 8,33 m²

Dormitori

S: 1,92 m²

Vestidor

S: 3,90 m²

Bany

S: 3,75 m²

Bany

S: 5,14 m²

Distribuidor

S: 10,05 m²

Cuina

S: 24,57 m²

Sala

S: 23,34 m²

Terrassa

S: 0,70 m²

Safareig

A

PORTAPLANTA

SUPERFICIES APROXIMADES m2

Superfície útil interior
Superfície útil exterior
Superfície construïda interior
Superfície construïda PPZC

Localització

Plaça Europa, 126. L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Imatges no contractuals i merament il•lustratives subjectes a modificacions d'ordre tècnic, jurídic o comercial de la direcció facultativa o autoritat competent. Les infografies de les façanes, elements comuns i restants espais són orientatives i podran
ser objecte de verificació o modificació als projectes tècnics. El mobiliari de les infografies interiors no està inclòs i l'equipament dels habitatges serà aquell indicat a la corresponent memòria de qualitats.  La certificació energética es correspon amb
l’establerta amb el projecte en tràmit.Tota la informació i lliurament de documentació es farà segons el que estableix el Real Decret 515/1989 i altres normes que el poguessin complementar ja siguin de caràcter estatal o autonòmic.
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