
REF. DEV1581

2.768.000 € Pis - En venda
Pis d'obra nova de 4 dormitoris en venda a Almagro, Madrid
Espanya »  Madrid »  Ciutat de Madrid »  Chamberí »  Almagro »  28003

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

368m²
Plànol

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

En aquesta residència de 4 dormitoris es troba una
perfecta combinació de comoditat, tecnologia i estil. En
creuar les portes, tindrà la sensació que la vida frenètica
de la ciutat queda lluny d&#39;aquest oasi d&#39;estil de
vida.

Cada planta, des de la segona a la setena, ofereix dues espaioses residències de
quatre dormitoris, totes amb accés directe a través d'un ascensor a un pati interior
privat amb vista a l'atractiu claustre de l'edifici. 
Aquesta propietat de tipus A ofereix un elegant saló, un menjador espaiós i una
àmplia cuina totalment equipada amb acabats de la més alta qualitat. Compta amb
quatre grans dormitoris, cada un amb el seu propi bany i armaris encastats. 
S'han proporcionat acabats excepcionals que respecten el patrimoni de l'edifici, així
com tot el luxe modern necessari per a un estil de vida contemporani. 
- Cuina completament equipada amb electrodomèstics de gamma alta i taulells de
Silestone. 
- Terres de parquet de fusta natural i banys amb sanitaris moderns, accessoris
cromats i tovallolers. 
- Sistema de control de tecnologia avançada de la calefacció, il·luminació, seguretat i
aparcament (amb accés remot a distància) 
- Traster ampli 
Els espais comunitaris, que inclouen un gimnàs i un spa amb jacuzzi, sauna i bany de
vapor, són el lloc perfecte perquè els residents comencin el seu dia o es recuperin de
la velocitat de la ciutat. La sala d'esdeveniments socials amb els seus cellers privats
és una alternativa relaxant per reunir-se amb amics o companys. Hi ha quatre
plantes soterrani dedicats a aparcament privat, un actiu essencial per a una vida fàcil
a la ciutat. 
Cada propietat es ven amb dues places d'aparcament i la possibilitat d'adquirir més
places. 
Ofereix una seguretat subtil però intransigent, amb aparcament privat, seguretat les
24 hores i un servei de consergeria, pel que els seus residents poden sentir relaxats i
segurs al mateix temps.

lucasfox.cat/go/dev1581

Jacuzzi, Spa, Gimnàs, Servei de consergeria ,
Ascensor, Parquet, Aparcament,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Exterior, Obra nova, Safareig, Seguretat,
Zona chill-out
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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