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HABITATGE 1r 1a

Superfície útil habitatge                             54,65 m2
Superfície construïda habitatge                 63,62 m2

Aquest document (tant la seva part gràfica com les dades referides a superfícies) té caràcter merament orientatiu sense perjudici de la informació més exacta continguda a la documentació tècnica de l'edifici. Tot el mobiliari que es
mostra en aquest plànol, inclòs el de cuina, s'ha inclòs a efectes merament orientatius i decoratius. Les dades referides a superfícies, distribució i límits són merament orientatius i poden sofrir variacions com a conseqüència
d'exigències comercials, jurídiques, tècniques o d'execució d'obres.
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PLAÇA CONSTITUCIÓ VILADECANS

Aquest document (tant la seva part gràfica com les dades referides a superfícies) té caràcter merament orientatiu sense perjudici de la informació més exacta continguda a la documentació tècnica de l'edifici. Tot el mobiliari que es
mostra en aquest plànol, inclòs el de cuina, s'ha inclòs a efectes merament orientatius i decoratius. Les dades referides a superfícies, distribució i límits són merament orientatius i poden sofrir variacions com a conseqüència
d'exigències comercials, jurídiques, tècniques o d'execució d'obres.
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Aquest document (tant la seva part gràfica com les dades referides a superfícies) té caràcter merament orientatiu sense perjudici de la informació més exacta continguda a la documentació tècnica de l'edifici. Tot el mobiliari que es
mostra en aquest plànol, inclòs el de cuina, s'ha inclòs a efectes merament orientatius i decoratius. Les dades referides a superfícies, distribució i límits són merament orientatius i poden sofrir variacions com a conseqüència
d'exigències comercials, jurídiques, tècniques o d'execució d'obres.
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Aquest document (tant la seva part gràfica com les dades referides a superfícies) té caràcter merament orientatiu sense perjudici de la informació més exacta continguda a la documentació tècnica de l'edifici. Tot el mobiliari que es
mostra en aquest plànol, inclòs el de cuina, s'ha inclòs a efectes merament orientatius i decoratius. Les dades referides a superfícies, distribució i límits són merament orientatius i poden sofrir variacions com a conseqüència
d'exigències comercials, jurídiques, tècniques o d'execució d'obres.
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PLAÇA CONSTITUCIÓ VILADECANS

Aquest document (tant la seva part gràfica com les dades referides a superfícies) té caràcter merament orientatiu sense perjudici de la informació més exacta continguda a la documentació tècnica de l'edifici. Tot el mobiliari que es
mostra en aquest plànol, inclòs el de cuina, s'ha inclòs a efectes merament orientatius i decoratius. Les dades referides a superfícies, distribució i límits són merament orientatius i poden sofrir variacions com a conseqüència
d'exigències comercials, jurídiques, tècniques o d'execució d'obres.
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Aquest document (tant la seva part gràfica com les dades referides a superfícies) té caràcter merament orientatiu sense perjudici de la informació més exacta continguda a la documentació tècnica de l'edifici. Tot el mobiliari que es
mostra en aquest plànol, inclòs el de cuina, s'ha inclòs a efectes merament orientatius i decoratius. Les dades referides a superfícies, distribució i límits són merament orientatius i poden sofrir variacions com a conseqüència
d'exigències comercials, jurídiques, tècniques o d'execució d'obres.
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Aquest document (tant la seva part gràfica com les dades referides a superfícies) té caràcter merament orientatiu sense perjudici de la informació més exacta continguda a la documentació tècnica de l'edifici. Tot el mobiliari que es
mostra en aquest plànol, inclòs el de cuina, s'ha inclòs a efectes merament orientatius i decoratius. Les dades referides a superfícies, distribució i límits són merament orientatius i poden sofrir variacions com a conseqüència
d'exigències comercials, jurídiques, tècniques o d'execució d'obres.
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