
VENUT/UDA

REF. MLG22057

500.000 € Àtic - Venut/uda
Àtic d'obra nova de 1 dormitori amb 15m² terrassa en venda a Centro / Malagueta
Espanya »  Màlaga »  Centro / Malagueta »  29005

1
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

83m²
Edificats  

15m²
Terrassa

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.cat Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Pis amb un modern disseny diàfan, que aprofita a el
màxim la seva àmplia terrassa i els seus sostres alts, amb
la incorporació d&#39;una entreplanta.

Aquest àtic es troba en una ubicació perfecta, en ple centre de Màlaga, en un carrer
tranquil entre el carrer Porta de la Mar i el carrer Marquès de Larios, però prop de les
zones comercials més importants: mercat Central de Drassanes, carrer Nou, carrer
Larios i la zona de Soho.

L'àtic es troba en una quarta planta d'l'edifici i és l'únic habitatge en aquesta planta.
A l'entrar al pis, ens impacta el disseny diàfan tipus loft amb el sostre de dues aigües,
amb una alçada de 5 metres en el seu centre. La cuina està oberta a la sala, que
disposa d'unes enormes portes corredisses amb sortida a l'àmplia terrassa.

Després de la cuina trobem el bany; tots dos formen part de el suport de
l'entreplanta que aprofita els alts sostres i dóna feina de forma enginyosa el forat de
l'escala com a part de l'mobiliari de cuina.

A el fons donarem amb el dormitori, que disposa d'un armari encastat, a més d'una
zona utilitària addicional.

S'acaba de finalitzar la renovació íntegra d'aquest habitatge. S'han canviat les
instal·lacions elèctriques i de fontaneria i s'ha afegit un sistema de climatització de
gran qualitat.

La terrassa disposa d'un tendal elèctric per poder ajustar la quantitat de llum natural
que entra a la sala, el que ens permet guanyar flexibilitat en el control de la
temperatura.

lucasfox.cat/go/mlg22057

Terrassa, Ascensor, Llum natural,
Sostres alts,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Armaris encastats,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Obra nova,
Renovat, Vistes, 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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