
REF. DEV1611

3 150 000 € Takvåning - Till salu
Nybyggd takvåning med 2 Sovrum med 120m² terrass till salu i Almagro, Madrid
Spanien »  Madrid »  Madrid Stad »  Chamberí »  Almagro »  28003

2
Sovrum  

2
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210m²
Planlösning  
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Terrass
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ÖVERBLICK

Prado Penthouse - 158 m² helt ny takvåning med 2
sovrum med 4 fantastiska terrasser, belägen i en ny
utvecklingsbyggnad på en av Madrids mest eftertraktade
gator, Jose Abascal, i Almagro-området i Chamberi.

Prado Penthouse - 158 m² helt ny takvåning med två sovrum belägen i en ny
utvecklingsbyggnad på en av Madrids mest eftertraktade gator, Jose Abascal, i
Almagro-området i Chamberi. Fastigheten har också 4 fantastiska terrasser, alla
tillsammans med en förlängning på 120 m² för privat bruk.

Fastigheten är i en ny utveckling och har avslutats till att vara en lyxig, avancerad
takvåning med modern stil. Projektet designades av Touza arkitekter och kombinerar
modern övergivenhet med vissa delar av modern minimalism. Resultatet är en
fantastisk inredning hela tiden med en klassisk extern fasad. Atriet har några
vertikala trädgårdar för att ge känslan av en oas och avskildhet och erbjuder
fullständig integritet för de potentiella ägarna.

I denna takvåning finns 2 sovrum, båda med eget badrum. Takvåningen drar nytta av
en stor terrass på lägre nivå, men också ett solarium på övre plan som erbjuder
spektakulär utsikt över staden.

När vi går in i takvåningen hittar vi båda sovrummen tillsammans med deras badrum
till vänster och en mindre terrass. Rakt framför entrén är det öppna köket, plus
vardagsrummet med direkt tillgång till den mindre terrassen och den största
terrassen. Från den största terrassen finns trapp som leder upp till solariet.

Den här egenskapen inkluderar 4 parkeringsplatser i priset och skulle tilltala dem
som vill flytta till Madrid och bo i lyx, eventuellt familjer på grund av antalet sovrum,
och kanske andra hus som letar efter en pied-a-terre i Madrid.

lucasfox.se/go/dev1611

Spa, Jacuzzi, Portvakt, Gym, Hiss, Parkett,
Parkering, Uppvärmning, Tvättstuga,
Säkerhet, Nybyggd,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Chill out plats, Balkong

REF. DEV1611

3 150 000 € Takvåning - Till salu
Nybyggd takvåning med 2 Sovrum med 120m² terrass till salu i Almagro, Madrid
Spanien »  Madrid »  Madrid Stad »  Chamberí »  Almagro »  28003

2
Sovrum  

2
Badrum  

210m²
Planlösning  

120m²
Terrass

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.se Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.se/go/dev1611
https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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